
висновок
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

щодо проведення акредитаційної експертизи (первинної) 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою 
«Публічне управління та адміністрування» 

з спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 
галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування 
у Харківському національному аграрному університеті

імені В.В. Докучаєва

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 «Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах», затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978, «Про затвердження 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» експертна комісія 
Міністерства освіти і науки України у складі:

Лозинської Тамари завідувача кафедри публічного управління та
Миколаївни адміністрування Полтавської державної аграрної

академії, доктора наук з державного управління, 
професора, голови комісії;

Приходченко Людмили завідувача кафедри публічного управління та 
Леонідівни регіоналістики Одеського регіонального інституту

державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України, 
доктора наук з державного управління, професора, 
члена комісії

з 19 по 21 листопада 2018 р. розглянула подані матеріали і провела експертне 
оцінювання відповідності освітньої діяльності Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва державним акредитаційним вимогам 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Публічне управління 
та адміністрування» з спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Експертна комісія мала зустріч з 
ректором, першим проректором університету, деканом факультету менеджменту 
і економіки, викладачами випускової кафедри. Було проведено відвідування 
бібліотеки, гуртожитку, службових та навчальних приміщень.

Під час експертної оцінки комісія перевірила достовірність інформації, 
поданої органу ліцензування разом із заявою, а також фактичний стан кадрового, 
навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва та його 
відповідності вимогам чинного законодавства.

За результатами перевірки, комісія встановила:
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА,

КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ І АДМІНІСТРУВАННЯ 
ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЕКОНОМІКИ

Повна назва вищого закладу освіти: Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва.

Юридична адреса: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в 
«Докучаєвське-2», навчальне містечко ХНАУ.

Загальна навчальна площа університету: загальна площа приміщень 
складає 79876,3 м2, навчальна-31619,19 м2.

Форма власності: державна
Відомча приналежність: Міністерство освіти і науки України.
Рівень акредитації ВНЗ в цілому: IV (четвертий).
Основні установчі документи, що визначають умови та зміст діяльності 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва:
-  Статут університетуту, затверджений 24.03.2008 р. №172, зміни до статуту 

від 10.08.2011р. №396, зміни до статуту від 26.02.2015 №209 (нова редакція 
статуту, що погоджена загальними зборами трудового колективу ХНАУ ім. 
В.В. Докучаєва протокол № 3 від 28 листопада 2017 р., знаходиться на 
затвердженні в МОН України).

-  Ліцензія Міністерства освіти і науки України від 21.06.2018 р. на надання 
освітніх послуг навчальним закладом, пов’язаних з одержанням вищої 
освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, магістра з додатками.

-  Сертифікат про акредитацію за рівнем вищої освіти магістр галузі знань 28 
Публічне управління та адміністрування спеціальності 281 Публічне 
управління та адміністрування (серія УД за № 21000725 від 24 липня 2015

Указ Президента України від 27 березня 2002 року № 303/2002 «Про 
перейменування та надання статусу національного Харківському 
державному аграрному університету ім. В.В. Докучаєва».

-  Відомості про кадрове, організаційне, навчально-методичне, матеріально- 
технічне та інформаційне забезпечення навчальної діяльності та соціальну 
інфраструктуру університету.

-  Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» з 
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.
Стисла історична довідка (основні етапи розвитку Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва).
Університет засновано 1816 р. указом імператора Олександра І. Спочатку 

навчальний заклад перебував у передмісті Варшави -  Маримонті і називався

р.).
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Інститутом земельного господарства. У 1840 р. до нього було приєднано 
Варшавську лісну школу і він став називатися Інститутом сільського 
господарства і лісівництва. У 1862 р. інститут було переведено в Ново- 
Александрію (Пулави) Люблінської губернії і він отримав назву Ново- 
Александрійського інституту сільського господарства і лісівництва. Із початком 
Першої світової війни (1914 р.) виш переведено до Харкова і в 1921р. 
перейменовано в Харківський сільськогосподарський інститут.

У 1991 р. рішенням Ради Міністрів СРСР (наказ № 5-к від 11 січня 1991 р.) 
інститут перетворено у Харківський державний аграрний університет 
ім. В.В. Докучаєва, а у 2002 р. (указ Президента України № 303/2002 від
27 березня 2002 р.) університету надано статус національного.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва готує 
фахівців: за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти із 8 галузей знань, 9 
напрямів, 18 спеціальностей; за другим (магістерським) рівнем вищої освіти -  за 
14 спеціальностями, 8 освітньо-професійними програмами; докторів філософії -  
за 6 спеціальностями та забезпечує широкий спектр наукових досліджень у 
галузях сільського і лісового господарства.

Кількість факультетів. кафедр, за якими ведеться навчання в 
Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва.

У структурі Харківського національного аграрного університету 
ім. В.В. Докучаєва 6 факультетів, 33 кафедри, серед яких 22 випускових; 
фундаментальна бібліотека, Інститут міжнародної освіти та підвищення 
кваліфікації, приймальна комісія, інформаційно-обчислювальний центр, 
юридичний відділ, відділ аспірантури та докторантури, відділ підготовки 
іноземних громадян, відділ міжнародної практики здобувачів, відділ підвищення 
кваліфікації, туристично-інформаційний відділ, відділ ліцензування та 
інформаційного забезпечення, відділ насінництва добазового, базового і 
сертифікованого насіння, навчальний і редакційно-видавничий відділи, науково- 
дослідна й адміністративно-господарча частини, науково-дослідні лабораторії, 
центр довишівської підготовки, навчально-науково-виробничий центр «Дослідне 
поле», державне підприємство «Навчально-дослідне господарство 
«Докучаєвське», державне підприємство «Скрипаївське навчально-дослідне 
лісове господарство», дендрологічний парк, студентська їдальня, спортивні 
майданчики та інші підрозділи, що забезпечують практичну підготовку фахівців 
певних спеціальностей і проводять наукові дослідження.

Підвищення кваліфікації державних службовців і фахівців АПК 
здійснюється в Інституті міжнародної освіти та підвищення кваліфікації.

Загальна характеристика науково-педагогічного складу Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Науково-педагогічний склад Харківського національного аграрного 
університету ім. В.В. Докучаєва формується згідно «Положення про обрання та 
прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних 
закладів третього та четвертого рівнів акредитації», введеного в дію Наказом 
Міністерства освіти і науки України №774 від 24.12.02 р.

Т.М. Лозинська



В університеті сформовано висококваліфікований науково-педагогічний 
персонал, який забезпечує якісну підготовку фахівців за всіма спеціальностями. 
Загальна кількість професорсько-викладацького складу -  294 осіб, серед яких 
11,6 % -  професори, доктори наук, 61,2 % -  доценти, кандидати наук.

Кадрова політика в університеті спрямована на формування колективів 
кафедр з урахуванням перспективи їх розвитку та вимог до рівня підготовки, 
омолодження кадрів, використання потенціалу кафедр і кваліфікованих 
господарників. Кадровий склад викладачів стабільний. Щорічно на конкурсних 
засадах на науково-педагогічну роботу запрошуються нові співробітники із 
числа випускників аспірантури. При прийомі на викладацьку роботу 
висуваються вимоги щодо володіння комп’ютером та іноземною мовою.

Ліцензований обсяг здобувачів вищої освіти.
Діяльність Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва відповідає вимогам Закону України «Про освіту», Закону 
України «Про вищу освіту», Положенню «Про організацію навчального процесу 
у ВНЗ» і здійснюється відповідно до наказу МОН України № 1352-л від 
21.06.2018 р. «Про ліцензування освітньої діяльності».

Підготовка фахівців з ліцензійним обсягом ОР «бакалавр» -  1845 осіб; 
ОР «магістр» -  955 осіб; аспірантура -  55 осіб; підвищення кваліфікації за 
акредитованими спеціальностями -  2000 осіб.

Загальна кількість здобувачів усіх форм навчання в університеті становить 
3308 осіб, у тому числі денної -  1853, заочної -  1455; аспірантура і докторантура 
-1 0 0 . На денній формі навчаються 40 іноземних здобувачів, на заочній -  17.

Наявність аспірантури та докторантури.
Підготовка науково-педагогічного персоналу в Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва здійснюється через 
навчання в аспірантурі та докторантурі. Ректорат здійснює систематичний 
контроль і вживає необхідні заходи щодо удосконалення та систематичного 
підвищення науково-педагогічного та навчально-методичного рівнів 
професорсько-викладацького складу. В Харківському національному аграрному 
університеті ім. В.В. Докучаєва регулярно проводяться науково-практичні та 
навчально-методичні конференції професорсько-викладацького складу, 
відбуваються теоретичні та методичні семінари.

В університеті функціонує аспірантура з шести та докторантура з чотирьох 
спеціальностей, де навчається 100 осіб.

Робота спеціалізованих Вчених рад.
В Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва 

діють дві спеціалізовані Вчені ради із захисту кандидатських дисертацій за 
чотирма спеціальностями: К 64.803.01 зі спеціальності 08.00.03 -  економіка та 
управління національним господарством; К 64.803.02 з правом прийняття до 
розгляду та проведення захисту дисертацій зі спеціальностей 06.01.03 -  
«Агрогрунтознавство і агрофізика», 06.01.09 «Рослинництво» та 06.01.11 
«Фітопатологія».
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Загальна інформація про випускові кафедру, що здійснює підготовку 
фахівців.

Випусковою кафедрою для підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 
Публічне управління та адміністрування є кафедра менеджменту і 
адміністрування.

Кафедру менеджменту і адміністрування очолює доктор економічних 
наук, професор Гуторов О.І. Склад кафедри нараховує 8,5 штатних одиниць, з 
них: 2,75 (32,4 %) докторів наук, професорів (в т.ч. 0,25 докторів наук з 
державного управління); 4,95 (58,2 %) -  кандидатів наук, доцентів (в т.ч. 0,25 
кандидатів наук з державного управління) та 0.8 (9,4 %) -  викладачів. Середній 
вік професорсько-викладацького складу кафедри -  49 років, докторів наук, 
професорів -  56 років, кандидатів наук, доцентів -  48 років, викладачів -  32 роки. 
Навчальний процес забезпечують 2 особи допоміжного персоналу. Кафедра у 
своєму складі не має викладачів пенсійного віку.

Навчальний процес з підготовки здобувачів за освітньо-професійною 
програмою «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 
Публічне управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти забезпечують 9 кафедр: менеджменту і адміністрування; маркетингу, 
підприємництва і організації виробництва; прикладної економіки та 
міжнародних економічних відносин; інформаційних технологій, консалтингу і 
туризму; педагогіки, психології і права; лісоуправління та лісоексплуатації; 
мовних дисциплін; філософії, історичних і соціальних дисциплін; економічної 
теорії.

Питома вага викладачів з науковими ступенями і вченими званнями, що 
забезпечують навчальний процес за освітньо-професійною програмою «Публічне 
управління та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та 
адміністрування становить 100%. Проведення лекцій з навчальних дисциплін 
науково-педагогічними працівниками, які працюють за основним місцем роботи 
та мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора, становить 
3 1 %. Науково-педагогічна кваліфікація повною мірою відповідає дисциплінам, які 
вони викладають.

Комісія констатує:
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва має 

повний комплект нормативно-правових документів в оригіналі, що 
підтверджують його право на провадження діяльності у сфері вищої освіти та 
відповідає вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми «Публічне 
управління та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та 
адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Профорієнтаційна робота на факультеті менеджменту і економіки 
здійснюється згідно загального плану роботи Харківського національного
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аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Найбільша увага приділяється 
профорієнтаційній роботі серед сільської молоді. Для цього налагоджена 
співпраця з Департаментом освіти і науки Харківської обласної державної 
адміністрації та районними відділами освіти і науки, а також з Департаментом 
агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації.

Заходи щодо профорієнтації молоді передбачають: здійснення
інформаційної роботи, проведення публічних заходів, підготовку до вступу, 
роботу щодо вивчення потреб ринку праці та працевлаштування випускників.

Інформаційна робота включає розміщення інформації про набір здобувачів 
вищої освіти у школах, збірниках, каталогах, довідниках, журналах, газетах, де 
подається перелік спеціальностей, за якими університет здійснює підготовку 
фахівців, форми навчання, фінансування, контактні телефони, адреса закладу 
вищої освіти, посилання на електронні засоби інформації, в окремих випадках -  
види вступних випробувань, необхідні документи для вступу до закладу вищо 
освіти. На території навчального містечка ХНАУ та в приміщенні приймально 
комісії університету розміщені наочні матеріали про освітньо-професійн 
програми, спеціальності, місця майбутнього працевлаштування здобувачів вищої 
освіти, можливість проходження практики або стажування за кордоном.

Так, протягом останніх років інформація розміщувалась у засобах масової 
інформації, школах, на офіційному сайті університету, в мережі Іпіетеї. 
Безпосередньо перед початком роботи приймальної комісії надається інформація 
по телебаченню, радіо та в інших засобах масової інформації. Університет 
запрошує учнівську молодь долучатися до заходів, що проходять на території 
закладу вищої освіти. Співробітниками університету постійно проводяться 
екскурсії студентським містечком, музеями університету.

До публічних заходів Харківського національного аграрного університету 
належать участь у різноманітних виставках: «Освіта Слобожанщини»,
«Агропорт», «Ярмарок професій» та інших масових заходах профорієнтаційного 
спрямування на території Харківської, Полтавської, Сумської, Донецької, 
Луганської та інших областей України. Постійно проводиться профорієнтаційна 
робота у загальноосвітніх школах Харківської області на зборах батьків учнів 
випускних класів, бесіди з учнями випускних класів, випускниками коледжів.

Двічі на рік університет проводить «День відкритих дверей», де кожен 
вступник має можливість ознайомитися з особливостями функціонування 
кожного з факультетів. Щорічно університет випускає інформаційні плакати, 
буклети, різні профорієнтаційні матеріали. Провідні фахівці -  викладачі 
університету постійно приймають участь в роботі МАН як керівники наукових 
робіт, рецензенти та члени журі.

Прийом до Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 
Докучаєва здійснюється відповідно до «Правил прийому до Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» в межах ліцензованих 
обсягів та державного замовлення. Робота приймальної комісії проводиться у 
відповідності до «Положення про приймальну комісію ХНАУ ім. В.В. 
Докучаєва». Щорічно наказом ректора створюються приймальна, предметні
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екзаменаційні, фахові атестаційні, апеляційна та вибіркові комісії.
В університеті здійснюється цілеспрямована робота по збільшенню 

контингенту здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання та 
поліпшенню його якісного складу, а саме:

-  з метою контролю за рівнем формування компетентностей здобувачів 
вищої освіти організація навчального процесу передбачає проведення поточного 
та підсумкового контролю знань з усіх навчальних дисциплін;

-  кураторами академічних груп проводяться студентські години з метою 
обговорення результатів успішності здобувачів вищої освіти та вирішення 
питання про надання допомоги із засвоєння окремих навчальних дисциплін;

-  обдаровану і зацікавлену в проведенні наукових досліджень молодь 
залучають до науково-дослідних гуртків при кафедрах під керівництвом 
провідних вчених, де вони можуть використовувати та розвивати свої здібності 
та обмінюватися результатами досліджень на рівні академії або за її межами;

-  університет та деканат факультету менеджменту і економіки підтримує 
і заохочує кращих здобувачів вищої освіти за їх спортивні та мистецькі 
досягнення нагородами, призами, грамотами;

-  у випадку особливих обставин здобувачам вищої освіти денної форми 
навчання надається можливість переведення на заочну форму навчання і 
навпаки;

-  з кращими здобувачами вищої освіти проводиться робота з метою 
продовження навчання в магістратурі та аспірантурі, формуючи таким чином 
кадровий потенціал університету;

-  для здобувачів вищої освіти створюються необхідні соціально-побутові 
умови для проживання в гуртожитках. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком становить 100%.

Динаміка контингенту здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 
Публічне управління та адміністрування другого (магістерського) рівня вищої 
освіти відображена у таблиці 1. Наведені показники свідчать про те, що 
ліцензований обсяг підготовки за денною та заочною формами навчання 
виконується на 100%.

Міністерством освіти і науки України встановлюється обсяг державного 
замовлення для вступників за СВО Магістр, які доводяться щорічно. Вступ на 
СВО Магістр на базі СВО Бакалавр здійснюється за широким конкурсом.

На базі університеті функціонують: пункт реєстрації учасників
зовнішнього незалежного оцінювання знань; пункти пробного та загального 
тестування, що позитивно впливає на залучення майбутніх вступників.

У Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва 
діє Центр довишівської підготовки, який здійснює підготовку до вступу у 
заклади вищої освіти громадян України. Підготовка здійснюється з усіх 
загальноосвітніх дисциплін, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання.
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Таблиця 1
Показники формування контингенту здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 

(освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»)

8

№
з/п Показники Роки

2017 2018
1. Ліцензований обсяг підготовки ЗО ЗО

• денна форма 15 15
• заочна форма 15 15

2.

Прийнято на навчання, всього (осіб) 29 30
• денна форма 13 6
в т.ч. за держзамовленням: 10 6
• заочна форма 16 24
в т.ч. за держзамовленням: - -

3.
Подано заяв за формами навчання 49 48
• денна форма 26 21
• заочна форма 23 27

4.

Конкурс абітурієнтів на місця 
державного замовлення - -

• денна форма 2,6 3,5
• заочна форма -

Комісія констатує:
формування контингенту здобувачів вищої освіти проводиться відповідно 

встановлених вимог з дотриманням ліцензованого обсягу прийому.

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Освітній процес із підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент 
СВО Магістр здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 
Положення про організацію освітнього процесу в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 
Положення про забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти в 
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Положення про підготовку здобувачів вищої освіти 
другого (магістерського) рівня у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Стратегічного плану 
розвитку ХНАУ ім. В.В. Докучаєва на 2016-2020 роки тощо. Зміст навчання 
визначається освітньо-професійною програмою, навчальними планами, 
робочими навчальними планами, програмами навчальних дисциплін, 
нормативними документами органів державного управління та університету і 
відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних 
матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та 
інших видів освітньої діяльності.

Т.М. Лозинська
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Основними нормативними документами, відповідно до яких здійснюється 

організація освітнього процесу, є: освітньо-професійна програма зі спеціальності, 
навчальний план, робочий навчальний план. Навчальні плани розглядаються 
науково-методичною комісією факультету, вченою радою факультету 
менеджменту і економіки та затверджуються вченою радою ХНАУ.

При розробці планів дотримуються структурно-логічної схеми викладення 
навчальних дисциплін при підготовці фахівців за СВО Магістр.

Співвідношення аудиторного навантаження і самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін розподіляється 1:3. Розподіл 
годин на теоретичну і практичну підготовку з навчальної дисципліни планується 
в залежності її віднесення до певного циклу.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9 -  239 від 
28.04.2017 р. проектною групою розроблено освітньо-професійну програму 
«Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне 
управління та адміністрування. Освітньо-професійна програма затверджена 
Вченою радою Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 
Докучаєва від 15.05.2017 р., протокол № 4.

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» 
сформована відповідно до зразка, рекомендованого Міністерством освіти і 
науки України (лист МОНУ від 28.04.2017 р. № 1/9-239). До структури освітньо- 
професійної програми входять: 1) профіль освітньо-професійної програми; 2) 
перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність; 
3) форма атестації здобувачів вищої освіти; 4) матриця відповідності 
програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми; 5) 
матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 
компонентами освітньо-професійної програми.

Інтегральна компетентність сформована шляхом конкретизації 
інтегральної компетентності стандарту вищої освіти в контексті особливостей 
освітньо-професійної програми. Загальні компетентності сформовані з 
урахуванням особливостей освітньо-професійної програми. Фахові 
компетентності сформовані з урахуванням категорій компетентностей: знання, 
уміння, комунікація, автономія і відповідальність.

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» 
з спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування загальним обсягом 
90 кредитів ЄКТС передбачає вивчення студентами 12 обов’язкових компонент 
(навчальних дисциплін), 7 вибіркових компонент (навчальних дисциплін), 
проходження виробничої та переддипломної практик, а також проведення 
підсумкової атестації у формі захисту дипломної роботи.

Обов’язкова частина навчального плану має обсяг 67,5 кредити ЄКТС 
(75,0 %) і включає: 3 дисципліни загальної підготовки (9 кредитів), 9 дисциплін 
професійної підготовки (34,5 кредитів), виробничу і переддипломну практики (6 
і 3 кредити відповідно), підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти -  15 
кредитів. Вибіркова частина навчального плану має 22,5 кредити (25,0 %) і 
складається з двох блоків дисциплін: циклу загальної підготовки (9,5 кредитів) та
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циклу професійної і практичної підготовки (13 кредитів). Механізм реалізації 
права здобувачів на вибір навчальних дисциплін в університеті діє відповідно до 
«Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору здобувачами 
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва».

Відповідно до робочого навчального плану та графіку освітнього процесу 
розроблено та затверджено вченою радою факультету програму виробничої 
практики з фаху.

Атестація випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти 
освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» зі 
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування проводиться у формі 
захисту дипломної роботи та завершується видачею документа встановленого 
зразка про присудження ступеня магістра (тип диплому -  одиничний) із 
присвоєнням кваліфікації: «магістр з публічного управління та
адміністрування». Атестація здійснюється відповідно до «Положення про 
порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Харківському 
національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва».

У робочі програми навчальних дисциплін щорічно вносяться зміни та 
доповнення згідно рекомендацій Міністерства освіти та науки України. Перелік 
навчальних дисциплін робочого навчального плану для здобувачів вищої освіти 
за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» 
зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, відповідає 
потребам ринку праці; чітко прослідковуються принципи безперервності і 
наступності підготовки фахівців. Зміст підготовки фахівців відповідає 
державним вимогам.

Усі навчальні дисципліни, які викладаються за СВО Магістр, забезпечені, 
робочими програмами навчальних дисциплін, затвердженими науково- 
методичною комісією факультету менеджменту і економіки. Освітньо- 
професійна програма та навчальний план погоджені й затверджені в 
установленому порядку. В університеті, відповідно до «Положення про 
навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни», розроблені методичні 
рекомендації з підготовки комплексів навчально-методичного забезпечення 
навчальної дисципліни.

Комісія констатує:
освітньо-професійна програма «Публічне управління та 

адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, 
що акредитується, забезпечена відповідними документами (освітньо- 
професійною програмою, розробленою проектною групою та затвердженою 
Вченою радою ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, відповідними навчальними планами), 
які визначають зміст підготовки фахівців;

зміст підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне 
управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а 
також системи оцінювання та контролю знань здобувачів у Харківському 
національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва відповідають
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державним вимогам щодо акредитації.

РОЗДІЛ 4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Публічне 
управління та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та 
адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Харківському 
національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва здійснюється науково- 
педагогічним персоналом кафедр факультету менеджменту і економіки, а також 
кафедрами інших факультетів.

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» 
розроблена робочою групою у складі доктора наук з державного управління, 
професора Пасемко Галини Павлівни (голова групи забезпечення), доктора 
педагогічних наук, професора Нагаєва Віктора Михайловича, кандидата 
економічних, доцента Таран Оксани Миколаївни.

Група забезпечення освітньо-професійної програми складатися з науково- 
педагогічних працівників, які працюють у закладі освіти за основним 
місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і які не 
входять до жодної групи забезпечення в поточному семестрі.

Кваліфікація голови та членів групи забезпечення освітньо-професійної 
програми, підтверджена документом про науковий ступінь із відповідної 
спеціальності або підтверджена науково-педагогічною діяльністю за 
відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами, 
переліченими в пункті ЗО Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 
У групі забезпечення частка тих викладачів, хто має науковий ступінь доктора 
наук та вчене звання професора, становить 66,6%. Кількість членів групи 
забезпечення є достатньою -  на одного її члена припадає 20 здобувачів 
вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх курсів та форм навчання з 
відповідної освітньо-професійної програми.

Згідно з критеріальними вимогами частка науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
читання лекцій з фахових дисциплін навчального плану спеціальності, 
становить 100 %. Базова освіта викладачів, які здійснюють навчальний процес з 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною 
програмою «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 
Публічне управління та адміністрування, відповідає профілю дисциплін, які вони 
викладають, а також підтверджується проходженням курсів підвищення 
кваліфікації. Всі науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітній 
процес, мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки та 
рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не 
менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності.

Для викладання навчальних дисциплін за освітньо-професійною 
програмою «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 
Публічне управління та адміністрування залучено 16 провідних фахівців. З них:
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докторів наук, професорів -  5 (31,2 %); кандидатів наук, доцентів -  11 (68,8 %). 
Частка викладачів з науковим ступенем складає 100 %. 93,8 % викладачів
працюють у ХНАУ за постійним місцем роботи. Якісний склад викладачів, що 
забезпечують підготовку за освітньо-професійною програмою «Публічне 
управління та адміністрування», відповідає встановленим вимогам.

Середньорічне педагогічне навантаження викладачів становить біля 600 
год. Загальна кількість на одного викладача становить не більше п’яти 
навчальних дисциплін, що відповідає вимогам Ліцензійних умов надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Усі викладачі, що забезпечують навчальний процес з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне 
управління та адміністрування, систематично підвищують кваліфікацію у вищих 
навчальних закладах та наукових установах України (Національний науковий 
центр «Інститут аграрної економіки», Харківський національний технічний 
університет сільського господарства імені Петра Василенка, Харківський 
торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Сумський національний аграрний 
університет, Полтавська державна аграрна академія). Викладачі випускової 
кафедри є організаторами та активними учасниками наукових форумів, 
семінарів, конференцій, де було в повній мірі представлено основні результати 
наукових досліджень. Це сприяє популяризації наукових досліджень кафедри та 
університету, підвищенню кваліфікації викладачів, впровадженню наукових 
розробок у виробництво.

Комісія констатує:
-  науково-педагогічний потенціал кафедр, що здійснюють підготовку 

здобувачів другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою 
«Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне 
управління та адміністрування здатний забезпечити навчально-методичну, 
наукову і виховну роботу на належному рівні;

кадровий склад викладачів, які забезпечують підготовку фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» зі 
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти, їх наукова та педагогічна кваліфікація 
відповідають вимогам МОН України.

Експертна комісія перевірила документи, що засвідчують право володіння 
Харківським національним агарарним університетом ім. В.В. Докучаєва 
навчальними корпусами, гуртожитками. Усі приміщення, що використовуються 
в освітньому процесі, належать Харківському національному агарарному 
університету ім. В.В. Докучаєва.

Матеріальна база університету дозволяє проводити навчання здобувачів

РОЗДІЛ 5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
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вищої освіти з усіх ліцензованих спеціальностей. Площа навчальних 
приміщень для проведення освітнього процесу у Харківському національному 
аграрному університеті ім. В.В Докучаєва становить 16.2 кв. метра на одного 
здобувана вищої освіти (30093 кв. м / 1853 здобувачів вищої освіти). Фактична 
площа навчальних приміщень у 15 разів перевищує норматив ліцензійних вимог.

Кафедри факультету менеджменту і економіки розташовані в навчальних 
корпуса № 3 та № 1. Загальна площа приміщень, що призначена для 
використання під час навчання за спеціальністю, в першому корпусі становить 
453,9 м2, в третьому -  493,8 м2, в шостому -  171 м2.

У навчальному процесі використовують наступне програмне забезпечення: Ьіпих 
ЦЬипІи 8.04 Ореп оШсе 3 .0, Ьіпих ЦЬипйі 10.10 ОрепОїїїсе 3 .2 , \ ¥ іпс1о \у з  10 
РгоГевзіопаї Оїїісе Ргоіезвіопаї Ріиз 2016, а також інші програми які знаходяться у 
вільному доступі (безкоштовні). Балансова вартість встановленого обладнання з 
розрахунку на одного студента має тенденцію до зростання. Вдосконалення 
матеріальної бази здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду 
університету.

Кафедра менеджменту і адміністрування має укладені договори (угоди) з 
підприємствами та організаціями для виробничого навчання здобувачів вищої 
освіти та проведення наукових досліджень: планово-економічний відділ
приватного підприємства «Агропрогрес» Кегичівського району Харківської 
області, відділ управління персоналом та економікою підприємства Державного 
підприємства «Дослідне господарство «Кутузівка» НААН України, планово- 
фінансовий відділ товариства з обмеженою відповідальністю «Новий сад» 
Кегічівського району Харківської області, планово-фінансовий відділ 
селянського (фермерського) господарства «Промінь» Богодухівського району 
Харківської області, планово-фінансовий відділ Державного підприємства 
дослідного господарства «Елітне» Інституту рослинництва ім. В.Я. Ю р’єва 
НААН України, планово-фінансовий відділ сільськогосподарського товариства з 
обмеженою відповідальністю «Гусарівське», економічний відділ, акціонерного 
товариства закритого типу «Екопрод АТ» Волновахського району Донецької 
області, планово-економічний відділ державного підприємства «Дослідне 
господарство «Червона Хвиля» Інституту рослинництва імені В.Я. Ю р’єва 
Національної академії аграрних наук України» Великобурлуцького району 
Харківської області, планово-фінансовий відділ сільськогосподарського 
товариства з обмеженою відповідальністю «Данилевського-1» Балаклійського 
району Харківської області, планово-фінансовий відділ приватно-орендного 
сільськогосподарського підприємства «Прогрес» Лозівського району Харківської 
області, планово-фінансовий відділ товариства з обмеженою відповідальністю 
«Агротех» Богодухівського району Харківської області, планово-фінансовий 
відділ товариства з обмеженою відповідальністю «Електропривод» м. Запоріжжя, 
планово-фінансовий відділ товариства з обмеженою відповідальністю 
«ХІМАГРО-МАРКЕТИНГ».

У межах часу відведеного на вивчення дисциплін «Кадрова політика і 
державна служба» та «Державне управління в економічній сфері» професор
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Пасемко Г.П. щорічно проводить виїздне заняття зі здобувачами другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та 
адміністрування у Верховній Раді України. Під час екскурсії Верховною Радою 
здобувачі мають змогу на власні очі побачити картину Олексія Кулакова 
«Державотворення», національну реліквію — Прапор Незалежності, знамениті 
кулуари Верховної Ради, побувати на балконі, звідки видно робочі місця 
народних депутатів тощо.

У межах часу відведеного на вивчення дисципліни «Територіальне 
управління» професор університету Гуторова О.О. щорічно проводить виїздне 
заняття зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 
281 Публічне управління та адміністрування в приміщенні Роганської об’єднаної 
територіальної громади. Під час заняття здобувачі мають можливість 
ознайомитися з правовим статусом, основними ознакми, функціями (політичною, 
економічною, соціально-культурною, екологічною), повноваженнями, формами 
діяльності територіальної громади.

Для проведення занять з навчальних дисциплін, що потребують 
комп’ютерної техніки, використовуються комп’ютерні класи, обладнані 
сучасними ПК. Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 
Публічне управління та адміністрування мають можливість користуватися сучасною 
комп'ютерною технікою у комп'ютерних класах кафедр університету, де встановлені 47 
комп'ютерів.

Для організації цікавого і насиченого культурного та спортивного життя 
здобувачів є 3 спортивних зали, стадіон, актова зала на 850 місць, спеціально 
обладнані хоровий, танцювальний і вокальний класи. При університеті
працюють центр первинної медико-санітарної допомоги, їдальні, кафе. Кількість 
студентів на одне місце в їдальнях і буфетах становить 3,3 особи.

В університеті діє студентський і спортивний клуби, 18 спортивних секцій, 
є команда КВН, хорові, вокальні, вокально-інструментальні гуртки, рок-група, 
драматичний гурток, танцювальні колективи, український народний хор 
«Жайвір», гуртки за інтересами. В університеті стало традиційним проведення 
цікавих фестивалів, театралізованих свят, змагань команд факультетів у рамках 
різних конкурсів. Упродовж останніх років здобувачі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 
виборюють призові місця у всеукраїнських і регіональних мистецьких
конкурсах, студентських спортивних змаганнях.

Функціонує редакційно-видавничий відділ, який виготовляє на сучасному 
рівні візуальні носії інформації (методичні рекомендації та допоміжні матеріали 
для візуального супроводження навчальних занять з навчальних дисциплін та 
ін.), виготовляє рекламні проспекти щодо напрямків діяльності університету, 
професійної орієнтації, наукових досліджень, методичні розробки.

Забезпечення житловою площею здобувачів вищої освіти в університеті
здійснюється в 6 гуртожитках. Житлова площа на 1 особу, яка проживає у2 . . ,
гуртожитку, складає 10,6 м". Всі іногородні студенти факультету забезпечені
місцями в гуртожитку № 2 Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва. Забезпеченість студентів і аспірантів гуртожитком -  100 %.

Голова комісії Т.М. Лозинська
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Зміцнення матеріально-технічної бази університету здійснюється за 

такими напрямами:
- переоснащення навчальних кабінетів і лабораторій;
- ремонт приміщень навчальних корпусів, гуртожитків;
- оснащення персональними компьютерами навчальних аудиторій і 

створення локальних мереж;
- комп’ютеризація роботи управлінського процесу;
- технічне оснащення бібліотечного комплексу та переведення на 

електронні носії алфавітного і систематичного каталогів навчальної та наукової 
літератури;

- придбання ліцензованих програмних продуктів до ПК;
- реконструкція теплових систем, яка дозволяє досягти економії 

енергоресурсів та скоротити витрати з опалення університету.
Комісія констатує:

стан матеріально-технічного забезпечення відповідає критеріям та 
вимогам щодо акредитації;

в університеті створено належні умови для навчання, побуту та 
відпочину здобувачів вищої освіти.

Матеріально-технічна база дозволяє повною мірою забезпечити 
навчальний процес з підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 
Публічне управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва в 
навчально-методичній роботі керується чинними нормативними документами 
про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу включає: 
робочий навчальний план, навчальні програми обов’язкових і вибіркових 
дисциплін, програми виробничих та переддипломних практик, підручники, 
навчальні посібники, наукову літературу, методичні матеріали до семінарських і 
практичних занять, контрольні завдання, пакети комплексних контрольних робіт 
(ККР) з навчальних дисциплін, пакети ректорських контрольних робіт (РКР) з 
екзаменуємих навчальних дисциплін, текстові та електронні варіанти тестів, 
тренувальних вправ, методичні матеріали для самостійної роботи студентів, 
виконання курсових і дипломних робіт, пакети екзаменаційних білетів.

Перевірка методичного забезпечення навчального процесу підготовки 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти свідчить, що усі 
дисципліни навчального плану мають комплекси навчально-методичного 
забезпечення у друкованому та електронному вигляді, які містять: анотацію 
дисципліни, програму дисципліни, робочу програму дисципліни, структурно-

РОЗДІЛ 6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Голова комісії Т.М. Лозинська
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логічну схему, критерії оцінки знань і умінь студентів, план проведення занять 
та програмні питання, що розглядаються при вивченні кожної теми, пакет 
завдань до самостійної роботи студентів, пакет тестових завдань для оцінки 
знань студентів, пакет ККР та забезпечують сучасний рівень навчання здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Навчально-методичний комплекс кожної навчальної дисципліни 
підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Публічне управління 
та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та 
адміністрування, забезпечений методичними матеріалами на 100%. Методичне 
забезпечення викладання дисциплін в цілому має відповідні обсяги та тиражі.

Кваліфікаційні роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти виконуються за тематикою, що затверджена на випусковій кафедрі і є 
актуальною, оскільки охоплює широке коло питань а саме: здатність аналізувати 
й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та 
забезпечувати умови їх реалізації; вміння обирати та використовувати концепції, 
методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до 
міжнародних стандартів; встановлювати критерії, за якими організація визначає 
подальші напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та 
плани; здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 
самоменеджменту; здатність до ефективного використання та розвитку людських 
ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати ефективні 
комунікації в процесі управління; навички формування та демонстрації 
лідерських якостей; здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти 
ініціативу та підприємливість; здатність до управління організацією, її змінами; 
здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.

Навчально-методичною комісією факультету менеджменту і економіки 
розроблені «Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної роботи 
здобувачами другого (магістерського) рівня спеціальностей 051 «Економіка», 
073 «Менеджмент», 074 (281) «Публічне управління та адміністрування», 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Практична підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти здійснюється відповідно до навчального плану за програмою комплексної 
виробничої практики з фаху, розробленою на кафедрі менеджменту і 
адміністрування. З усіма установами, організаціями, де проходять практику 
здобувачі вищої освіти, укладені та юридично оформлені відповідні угоди. Для 
покращення якості виконання здобувачами другого (магістерського) рівня вищої 
освіти завдань комплексної практики з фаху викладачами кафедри створене 
відповідне навчально-методичне забезпечення. Методичні рекомендації, що 
пропонуються здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти, містять 
вказівки та рекомендації до складання індивідуального плану роботи, 
характеристики об’єкта дослідження, питання, що необхідно розглянути під час 
проходження практики, перелік статистичної інформації для аналізу та оцінки 
його стану тощо.

За всіма дисциплінам навчального плану розроблено методичні вказівки

Т.М. Лозинська
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до проведення занять і самостійної роботи здобувачів. Вони включають 
програму дисципліни, розподіл навчального часу, завдання до практичних 
занять, перелік питань, що розглядаються на кожному занятті, а також посилання 
на літературні джерела, з зазначенням конкретних сторінок, де висвітлюються 
питання по темі. Методичні вказівки містять конкретні ситуації та контрольні 
тестові питання і завдання для самостійного вирішення їх студентами та 
самоперевірки знань студентів. Навчально-методичні комплекси розглянуті на 
засіданнях кафедр та навчально-методичній комісії факультету менеджменту і 
економіки.

Робочим навчальним планом підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне 
управління та адміністрування передбачено підготовку і написання курсових 
робіт (проектів), які рівномірно розподілені по навчальним семестрам. Для їх 
написання підготовлені методичні рекомендації, розроблені на підставі 
навчальних програм дисциплін. Кафедрами затверджено тематику курсових 
робіт (проектів) з кожної дисципліни.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти, визначається навчальним планом і становить для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 2/3 загального обсягу навчального часу, 
відведеного для вивчення певної дисципліни.

Управління і контроль за навчально-виховним процесом здійснюється 
деканатом факультету менеджменту і економіки, випусковою кафедрою 
менеджменту і адміністрування, а також кафедрами, що обслуговують 
підготовку здобувачів за освітньо-професійною програмою. Таким чином, 
виконання навчальних програм дисциплін навчального плану витримується 
повністю.

Комісія констатує:
-  фахову підготовку здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та 
адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 
забезпечено на 100 % навчально-методичними матеріалами у відповідності до 
вимог МОН України.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу підготовки 
здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Публічне 
управління та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління 
та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
відповідає вимогам щодо акредитації.

Загальне забезпечення студентів і викладачів навчальною та науковою 
літературою здійснює Фундаментальна бібліотека університету. В Харківському 
національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва Фундаментальна

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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бібліотека в своїй діяльності керується Законом України «Про освіту», 
Законом України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», нормативними актами 
та документами з бібліотечної справи органів управління вищими навчальними 
закладами України, Статутом ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, а також положеннями 
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва «Про Фундаментальну бібліотеку ХНАУ ім. В.В. 
Докучаєва» та Правилами користування Фундаментальною бібліотекою ХНАУ.

Бібліотека університету обслуговує здобувачів вищої освіти, 
професорсько-викладацький склад, здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії, педагогічних працівників, інших співробітників, слухачів курсів, які 
функціонують при університеті, студентів факультету підготовки іноземних 
громадян, а також користувачів з інших закладів освіти та організацій.

Бібліотечний фонд складає 607 тисяч 150 примірників навчальної, наукової, 
науково-популярної, художньої та довідкової літератури, рідкісних та цінних видань, 
монографій та періодичних видань з різних галузей знань українською, російською, 
англійською, французькою, іспанською, польською та іншими мовами. 
Універсальний за складом інформаційний ресурс Фундаментальної бібліотеки 
поєднує бібліотечний, електронний фонди та технологічні комплекси, що 
забезпечують доступ до світових інформаційних ресурсів. Бібліотека має 
довідково-пошуковий апарат, до якого входять: читацькі службові каталоги, 
довідкова картотека статей, спеціальні картотеки, електронна бібліотека.

в 'у
Фундаментальна бібліотека займає площу 3170 м", в т.ч. 8 читальних зали 

площею 1948 м на 400 місць. Науковий фонд бібліотеки постійно поповнюється 
фаховими періодичними виданнями, в тому числі і зарубіжними. У бібліотеці є 
комп’ютерний клас, в якому студенти мають змогу отримати матеріали з Іпіегпеї. 
У всіх читальних залах бібліотеки відкрито доступ читачам до Інтернету на базі 
технологій \¥і-Рі. Працює Репозитарій відкритого доступу ХНАУ. Електронна 
бібліотека включає електронні аналоги друкованих видань, а саме: монографії, 
навчальні посібники, конспекти лекцій виданих викладачами ХНАУ.

Провідне місце в задоволенні запитів користувачів займає довідковий 
апарат бібліотеки. До нього входять: генеральний алфавітний каталог;
алфавітний читацький каталог; систематичний читацький каталог; систематична 
картотека статей; каталог назв художньої літератури; алфавітний каталог 
авторефератів, а також ряд тематичних картотек з актуальних питань.

Забезпеченість здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування», 
навчальними посібниками здійснюється за рахунок Фундаментальної бібліотеки 
університету, кафедральних бібліотек, а також особистих надбань викладачів. 
Кафедри формують свій фонд інформаційного забезпечення навчальних 
дисциплін. Зокрема, у наявності кафедри менеджменту і адміністрування є 
навчальні посібники, конспекти лекцій, у тому числі на електронних носіях. 
Забезпеченість навчальною літературою відповідає встановленим вимогам.

Загальна кількість комп’ютерної техніки на кафедрах, що забезпечують 
навчальний процес за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та 
адміністрування», становить 47 одиниць. Усі кафедри обладнані
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мультимедійною технікою та мають доступ до мережі Інтернет.

Харківський національний аграрний університет має всі можливості для 
видавництва наукової та навчально-методичної літератури. За 2016-2017 
навчальний рік професорсько-викладацьким складом факультету менеджменту і 
економіки було видано: 11 -  навчальних посібників; 5 -  курсів та конспектів 
лекцій; 28 -  методичних вказівок, рекомендацій щодо вивчення дисциплін, 
проведенню практичних занять, самостійної роботи студентів, виконання 
курсових проектів і робіт, тестових завдань щодо перевірки рівня засвоєних 
знань, проходження навчальних та виробничих практик, бланків робочих 
зошитів тощо. Серед кафедр факультету найбільш активну участь у методичній 
роботі приймали викладачі кафедри менеджменту і адміністрування (8 
навчальний посібників; 2 конспекти лекцій; 17 методичних розробок різного 
спрямування).

За 2017-2018 навчальний рік професорсько-викладацьким складом 
факультету менеджменту і економіки було видано: 6 -  навчальних посібників; 4
-  курсів та конспектів лекцій; 33 -  методичних вказівок, рекомендацій щодо 
вивчення дисциплін, проведення практичних занять, самостійної роботи 
студентів, виконання курсових проектів (робіт), тестових завдань щодо 
перевірки рівня засвоєних знань, проходження навчальних та виробничих 
практик, практикумів тощо.

Комісія констатує:
університет має достатнє інформаційне забезпечення, комп’ютерну техніку 

із виходом в Інтернет, бібліотечний фонд, електронні варіанти комплексів 
навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що дає змогу якісно 
навчати здобувачів вищої освіти;

фахову підготовку здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» 
зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування на 100% 
забезпечено підручниками та навчальними посібниками у відповідності до вимог 
МОН України.

Інформаційне забезпечення навчального процесу відповідає вимогам 
щодо акредитації підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та 
адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та
адміністрування.

РОЗДІЛ 8. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. 
Докучаєва розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 
2014 р. №1556-УІІ та закріплена в «Положенні про забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти в Харківському національному 
аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва» (затверджено та надано чинності
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наказом № 554 від 29 серпня 2018 р.).

Система забезпечення якості вищої освіти передбачає здійснення таких 
процедур і заходів:

- визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

та педагогічних працівників закладу вищої освіти і регулярне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, 
на інформаційних стендах й у будь-який інший спосіб;

- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 
науково-педагогічних працівників;

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти, за 
кожною освітньою програмою;

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом;

- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 
освіти і кваліфікації;

забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 
закладів вищої освіти і здобувачами вищої освіти, у тому числі створення 
та забезпечення функціонування ефективної системи виявлення академічного 
плагіату і запобігання йому.

З метою перевірки якості підготовки здобувачів другого (магістерського 
рівнвня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Публічне управління 
та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 
викладачами відповідних кафедр було розроблено пакети комплексних 
контрольних робіт (ККР) за всіма екзаменуємими дисциплінами. Зміст та 
оформлення ККР відповідає вимогам.

Під час роботи комісії (19.11-21.11.2018 р.) були проведені комплексні 
контрольні роботи з таких дисциплін: «Іноземна мова в професійній діяльності» 
(цикл загальної підготовки), «Територіальне управління», «Публічне 
адміністрування» (цикл професійної підготовки) (додаток А).

За результатами виконання ККР з навчальної дисципліни загальної 
підготовки абсолютна успішність склала 100,0%, якісна успішність -  72,7%; з 
навчальних дисциплін професійної підготовки абсолютна успішність склала -  
100,0 %, якісна успішність -  63,6 %, що на 4,6 в.п нижче показника успішності, 
отриманого під час самоаналізу. Таким чином, абсолютна і якісна успішність 
здобувачів вищої освіти відповідає акредитаційним вимогам. За цими 
показниками комісія визнає відповідність вимогам якісної підготовки здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми 
«Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне 
управління та адміністрування.

У процесі акретитаційної експертизи проаналізовані результати літньої 
екзаменаційної сесії за освітньо-професійною програмою «Публічне управління
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та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та
адміністрування. За результатами проведеного аналізу здобувачі другого 
(магістерського) рівня вищої за освітньо-професійною програмою «Публічне 
управління та адміністрування» при складанні екзамененів під час проведення 
сесії показали 100,0 % абсолютної та 92,5 % якісної успішності з дисциплін 
циклу професійної підготовки, а середній бал успішності становив 4,21 (Додаток 
Б). Показники успішності здобувачів вищої освіти за результатами 
екзаменаційної сесії відповідають акредитаційним вимогам.

Навчальним планом підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування в 
2017-2018 н. р. передбачено та виконано курсові роботи з дисциплін «Публічне 
адміністрування» та «Територіальне управління». Експертна комісія 
ознайомилася з тематикою курсових робіт, які виконувалися протягом 
навчального року. Теми носять науково-практичний характер, враховують 
існуючі проблеми і тенденції розвитку публічного управління та 
адміністрування. У цілому зафіксовано високий рівень виконання курсових 
робіт. Абсолютна успішність з курсового проектування у здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти становила 100,0, якісна 91,0-100,0 %, а 
середній бал успішності -  4,27-4,45 балів.

Експертами здійснено вибіркову перевірку курсових робіт з дисципліни 
«Публічне адміністрування», підготовлених здобувачами другого
(магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 281 
Публічне управління та адміністрування в 2017-2018 н.р. Динник І., Муратовим 
Д., Овчаренко А., Альхімовичем В., Грінкером Б. Акредитаційна експертиза 
якості виконання курсових робіт здобувачів вищої освіти виявила деякі 
неточності. До яких можливо віднести: окремі підрозділи проектного розділу 
деяких робіт мають теоретично-описовий стиль викладення; висновки в деяких 
курсових роботах не повною мірою відображають зміст викладеного матеріалу 
або мають декларативний характер.

Експертами здійснено вибіркову перевірку курсових робіт з дисципліни 
«Територіальне управління», підготовлених здобувачами другого
(магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 281 
Публічне управління та адміністрування в 2017-2018 н.р. Петченко М., 
Помазановою К., Садловською А., Самойленко О., Острасем Е. Акредитаційна 
експертиза якості виконання курсових проектів здобувачів вищої освіти виявила 
неточності, до яких можна віднести: в окремих пунктах проектних розділів 
висвітлюються результати аналітичних досліджень; окремі підрозділи 
проектного розділу деяких робіт мають теоретико-описовий стиль викладення; 
висновки в деяких курсових роботах не повною мірою відображають зміст 
викладеного матеріалу.

Експертна комісія вибірково проаналізувала звіти про проходження 
виробничої практики з фаху, підготовлених здобувачами другого 
(магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 281 
Публічне управління та адміністрування Муратовим Д., Динник І., Потаповим І.,
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Садловською О., Овчаренко А. та зазначає, що їх зміст відображає основні 
положення програми практики. Звіти оформлені якісно, насичені ілюстративним 
матеріалом, в них проводиться аналіз діяльності підприємств, наведені 
результати господарської діяльності підприємств, робляться висновки і 
вносяться пропозиції студентів щодо покращення діяльності баз практики.

Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
денної форми навчання зі спеціальності 281 Публічне управління та 
адміністрування передбачає виконання і захист дипломної роботи у останньому 
семестрі згідно графіка навчального процесу. На випусковій кафедрі провідними 
фахівцями розроблено методичні рекомендації щодо написання дипломної 
роботи, складено тематику та орієнтовні плани дипломних робіт.

Під час акредитаційної експертизи було перевірено 5 дипломних робіт, 
серед них:

1) дипломна робота Бувальця Олександа Петровича на тему «Формування 
моделі інноваційного розвитку регіональних агропродовольчих систем» 
(науковий керівник -  д.е.н., професор Гуторов О.І.) за своєю структурою 
відповідає вимогам методичних рекомендацій щодо виконання дипломних робіт 
відповідного рівня та має прикладну спрямованість. Метою дослідження є 
комплексне вирішення теоретико-методичних питань та розробка практичних 
рекомендацій з формування інноваційної моделі розвитку агропродовольчої 
сфери регіону. Дипломна робота відповідає чинним вимогам, відображає єдність 
змісту усіх розділів, належну обґрунтованість наукових положень, відображає 
результати, що в сукупності вирішують поставлені завдання. Автором розкрито 
особливості та роль інновацій у формуванні конкурентних переваг регіону, 
визначені умови, чинники та принципи формування моделі інноваційного 
розвитку. Окрема увага приділена визначенню принципів та завдань державного 
регулювання інноваційного розвитку та його особливості на мезорівні. Здійснено 
проблемний аналіз функціонування регіонального сільськогосподарського 
виробництва, харчової промисловості та інноваційних процесів у регіональній 
агропродовольчій сфері. Значна увага приділена регіональним особливостям 
механізму впровадження інновацій в агропродовольчу сферу.

У результаті проведеного дослідження запропоновано концепцію побудови 
інноваційної моделі регіональної агропродовольчої сфери на основі формування 
інноваційного інтегрованого об’єднання -  стратегічного агропродовольчого 
кластера. Розроблено структурну модель інноваційного розвитку 
агропродовольчої сфери регіону. Поряд із позитивними моментами в роботі 
наявні і дискусійні моменти. Так, автором досліджено місце та роль 
агропродовольчої сфери, що переважно виходять з функціонального 
призначення сільського господарства та харчової промисловості. На думку 
комісії, доцільно розглядади агропродовольчу сферу нерозривно з розвитком 
сільських територій; оскільки лише через системний підхід вона може слугувати 
«локомотивом зростання», особливо для тих регіонів України, де вона складає 
основу промислового комплексу. Дипломну роботу можна оцінити на «відмінно;

2) дипломна робота Засядько Анни Васильовни на тему «Управління
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інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств (на прикладі товариства з 
обмеженою відповідальністю «Новий сад» Красноградського району Харківської 
області)» (науковий керівник -  к.е.н., доцент Шарко І.О.) виконана належним 
чином. Описана актуальність проблеми, її методична і теоретична основа 
отримали у роботі належне обґрунтування, аргументацію та конкретизацію: чітко 
і зрозуміло формулюються об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження. За 
своєю структурою робота відповідає вимогам методичних рекомендацій щодо 
виконання дипломних робіт відповідного рівня та має прикладну спрямованість. 
Метою дослідження є розробка та обґрунтування пропозицій щодо 
удосконалення управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств.

При цьому комісія зауважила, що у оглядовому розділі деякі підходи до 
визначення сутності інвестиційно-інноваційного потенціалу наведені без їх 
критичної оцінки, тобто автор в окремих випадках лише констатує думку 
дослідників, не подаючи при цьому своєї оцінки. У проектному розділі було би 
доцільно не лише відзначити перспективність альтернативної технології 8ігір-Ш1, 
а й навести відповідне економічне обґрунтування.

В цілому, дипломна робота відповідає чинним вимогам, відображає єдність 
змісту усіх розділів, належну обґрунтованість наукових положень, відображає 
результати, що в сукупності вирішують поставлені перед дослідженням 
завдання. Результати дослідження доповідались на конференціях різних рівнів, 
за їх результатами опубліковані тези. В цілому наукове дослідження відповідає 
чинним вимогам до дипломних робіт. Дипломну роботу можна оцінити на 
«відмінно»;

3) дипломна робота Кантемірової Крістіни Вячеславівни на тему «Моделі 
та методи прийняття управлінських рішень (на прикладі сільськогосподарського 
товариства з обмеженою відповідальністю «Золоті Пруди» Олександрівського 
району Донецької області)» (науковий керівник -  к.е.н. Кондратюк Н.В.). 
виконана на достатньо високому науковому рівні і відповідає методичним 
вимогам до робіт подібного профілю. Метою дослідження є оцінка стану та 
обґрунтування теоретичних основ та сутності управлінських рішень, розробка 
шляхів вдосконалення їх прийняття, спрямованих на забезпечення ефективного 
розвитку сільськогосподарського підприємства, обґрунтувати й узагальнити 
науково-теоретичні засади прийняття управлінських рішень; визначити 
закономірності, тенденції та особливості розвитку сільськогосподарського 
підприємства; дослідити закономірності, тенденції та особливості прийняття 
управлінських рішень в досліджуваному господарстві; обґрунтувати основні 
напрями підвищення якості та ефективності прийняття управлінських рішень; 
узагальнити і поглибити методичні основи прийняття управлінських рішень в 
різних умовах середовища; визначити та оцінити роль ціннісних орієнтацій у 
виборі цілей в процесі прийняття управлінських рішень.

Дипломна робота відображає єдність змісту усіх розділів, належну 
обґрунтованість наукових положень. Результати дослідження доповідались на II 
студентській науково-практична конференції «Формування ефективної системи 
управління розвитком сільськогосподарських підприємств» (м. Харків, 8-9
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лютого 2018 р.), за її результатами опубліковані тези. До недоліків дипломної 
роботи можна віднести наступне: робота була б більш цікавою, якби автор 
показав прийняття управлінського рішення стосовно реалізації зернових культур 
не лише в умовах ризику, а й в  умовах визначеності та невизначеності. В цілому 
наукове дослідження відповідає чинним вимогам до дипломних робіт. Дипломну 
роботу можна оцінити на «добре»;

4) дипломна робота Варченко Володимира Віталійовича на тему 
«Державна політика у сфері продовольчої безпеки» (науковий керівник -  к.е.н. 
доцент Гуторова О.О.) за своєю структурою відповідає вимогам методичних 
рекомендацій щодо виконання дипломних робіт відповідного рівня та має 
прикладну спрямованість. Метою дослідження є узагальнення й обґрунтування 
теоретичних положень державної політики у сфері продовольчої безпеки 
України та розробка рекомендацій щодо її удосконалення, а саме: визначення 
змісту продовольчої безпеки як складового елементу національної безпеки і 
основного пріоритету державної політики; узагальнення проблеми розвитку 
аграрного виробництва для підвищення рівня продовольчої безпеки України; 
аналіз стан продовольчої безпеки країни в сучасних умовах господарювання та 
оцінка ефективності результатів державної політики в сфері продовольчої 
безпеки в контексті міжнародних порівнянь; визначення стратегічних 
пріоритетів для формування ефективної державної політики у сфері 
продовольчого забезпечення; розробка науково-практичних рекомендацій щодо 
удосконалення механізмів формування державної політики у сфері продовольчої 
безпеки. Разом з тим комісія зазначає що у дипломній роботі є положення, які 
носять дискусійний характер, усунення або висвітлення яких тільки б підсилили 
результати проведених досліджень. Так, необхідно було б більш детально 
зупинитися на проведенні більш детального аналізу місця та ролі продовольчої 
безпеки в системі забезпечення національної безпеки України; а також 
проаналізувати методику оцінювання ефективності державного управління 
розвитком агропромислового комплексу з урахуванням стратегії державної 
продовольчої політики. В цілому, дипломна робота відповідає чинним вимогам, 
відображає єдність змісту усіх розділів, належну обґрунтованість наукових 
положень, відображає результати, що в сукупності вирішують поставлені 
завдання. Дипломна робота може бути оцінена на «добре»;

5) дипломна робота Саєнко Аліни Олександрівни на тему «Удосконалення 
системи управління виробничою інфраструктурою сільськогосподарського 
підприємства (на прикладі державного підприємства «Дослідне господарство 
«Кутузівка» Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної 
академії аграрних наук України» Харківського району Харківської області)» 
(науковий керівник -  д.пед.н., професор Нагаєв В.М.). За своєю структурою 
відповідає вимогам методичних рекомендацій щодо виконання дипломних робіт 
відповідного рівня та має прикладну спрямованість. Метою роботи є надання 
виробництву науково-обґрунтованих пропозицій з удосконалення системи 
управління виробничою інфраструктурою сільськогосподарського підприємства 
на основі впровадження дієвих ринкових механізмів впливу на економічні
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процеси в агропромисловому комплексі. У роботі зроблено теоретичне 
обґрунтування теми дослідження, проаналізовано стан та сучасні тенденції 
розвитку системи управління виробничою інфраструктурою з урахуванням 
різноманітних методів дослідження, визначені методичні підходи щодо 
вирішення поставлених завдань. На основі аналізу складових системи 
управління виробничою інфраструктурою визначені напрями її подальшого 
удосконалення раціоналізації процесів регламентування, нормування, 
планування, впровадження сучасних засобів комп’ютеризації, інформаційних 
технологій, удосконаленні організації праці на інфраструктурних об’єктах. До 
недоліків роботи можна віднести наступні: 1) запропонована система управління 
виробничою інфраструктурою потребує додаткового уточнення підсистеми 
нормативно-правового забезпечення та регламентації діяльності 
інфраструктурних об’єктів; 2) проектування удосконаленої структури управління 
доцільно завершити розробкою економічного механізму взаємодії між 
інфраструктурними підрозділами обслуговуючого та допоміжного виробництва. 
З урахуванням якості оформлення, змістовного наповнення дипломної роботи її 
можна оцінити на «добре». Дипломну роботу захищено на оцінку «задовільно».

Аналіз дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за освітньо-професійною програмою зі спеціальності 281 Публічне 
управління та адміністрування свідчить про те, що їх тематика та зміст 
відповідають освітньо-професійній програмі та є актуальними. При виконанні 
дипломних робіт використовувались новітні інформаційні технології, сучасні 
методи аналізу та синтезу, економіко-математичного моделювання та 
оптимізації, вирішення соціальних та екологічних питань, економічного 
обґрунтування прийнятих технічних рішень. Здобувачі вищої освіти мають 
наукові публікації у виданнях різного рівня.

Комісія констатує:
показники успішності та якості виконання комплексних контрольних робіт 

за циклами дисциплін знаходяться на рівні, який відповідає акредитаційним 
вимогам. Розбіжності в показниках успішності та якості виконання ККР при 
проведені самоаналізу та під час екзаменів знаходяться в межах допустимих 
показників;

проведений аналіз з виконання курсових робіт, звітів про проходження 
виробничої практики з фаху свідчить про достатній рівень підготовки здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Публічне управління та адміністрування» і їх відповідність державним 
вимогам;

аналіз дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти, свідчить про те, що їх тематика та зміст відповідають освітньо- 
професійній програмі та є актуальними.

Якість підготовки здобувачів вищої освіти повністю відповідає 
вимогам щодо акредитації підготовки магістрів за освітньо-професійною 
програмою «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 
Публічне управління та адміністрування.

25

Голова комісії Т.М. Лозинська



РОЗДІЛ 9. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 
МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

26

ХНАУ ім. В. В. Докучаєва визнання здобув завдяки талановитим вченим, 
які у різні роки працювали у ньому та стали засновниками наукових шкіл. На 
факультеті менеджменту і економіки сформувалися наукові школи, 
засновниками яких були Л.М. Клецький, К.Г. Телешек, Л.М. Анічин, 
А.В. Македонський, М.Ф. Соловйов, В.Й. Шиян. Продовжують традиції цих 
шкіл, створивши власні наукові напрямки в аграрній економічній науці,
О.І. Гуторов, Т.І. Олійник, Г.П. Пасемко, О.В. Ульянченко.

Аспірантура в Харківському національному аграрному університеті 
ім. В.В. Докучаєва функціонує з 1924 р. (на той час Харківський 
сільськогосподарський інститут). У 1935 р. вперше в Україні почала 
функціонувати Рада з присудженням вчених ступенів доктора і кандидата 
економічних наук. За час існування спеціалізованої вченої ради захищені 
близько 600 кандидатських дисертації, в тому числі біля 250 -  аспірантами та 
здобувачами факультету.

На сьогодні аспірантура в університеті функціонує з наступних наукових 
спеціальностей: 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності); 08.00.03 -  економіка та управління національним 
господарством; 051 -  економіка; 073 -  менеджмент. Науково-педагогічним 
персоналом кафедри менеджменту і адміністрування здійснються підготовка 
аспірантів зі спеціальності 08 .00.04 -  економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності) (Грошев С.В. -  науковий керівник д.е.н., 
професор Гуторов О.І.); здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти зі спеціальності 073 Менеджмент (Ярута М.Ю., Таран Ю.С. -  науковий 
керівник д.е.н., професор Гуторов О.І.; Фастівець Д.Л., Варданян А.А. -  
науковий керівник к.е.н., доцент Гуторова О.О.; Рожненко Д.А., Кудряшова С.В.
-  науковий керівник к.е.н., доцент Таран О.М.) та спеціальності 051 Економіка 
(Співак І.В. -  науковий керівник к.е.н., доцент Шиян Н.І.).

Докторантура в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва функціонує за наступними 
спеціальностями: 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності); 051 -  економіка; 073 -  менеджмент. На кафедрі 
менеджменту і адміністрування в докторантурі за спеціальністю 073 
Менеджмент навчається к.е.н., доцент Шарко І.О. (науковий керівник д.е.н., 
професор Гуторов О.І.).

Успішному виконанню та захисту дисертаційних робіт аспірантами і 
здобувачами факультету сприяли наступні фактори:

-  регулярна атестація аспірантів і докторантів, які звітують як на кафедрах, 
так і на засіданнях вченої ради факультету, університету;

-  продуктивна робота спеціалізованої вченої ради К 64.803.01 по захисту 
кандидатських дисертацій за спеціальностями 08.00.04 -  економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності (до 2017 р.) та 08.00.03 -  

економіка та управління національним господарством, до складу якої входять
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провідні науковці факультету: д.е.н., професор Ульянченко О.В. (голова ради), 
к.е.н., доцент Бутенко Т.А. (вчений секретар спеціалізованої ради), д.е.н., 
професор Гуторов О.І., д.е.н., професор Олійник Т.І., к.е.н., доцент Петров В.М., 
к.е.н., доцент Шелудько Р.М.;

-  наявність збірника наукових праць «Вісник ХНАУ» серія «Економічні 
науки»), який входить до переліку фахових видань України та включений до 
Іпсіех Сорегпісш (ІСУ 2016: 70.15).

Тематика наукових досліджень випускової кафедри менеджменту і 
адміністрування сформована з урахуванням потреб науки і практики аграрного 
сектора економіки і відображає специфіку наукової школи кафедри: «Теоретичні 
і методологічні засади управління розвитком агропромислового виробництва і 
сільських територій на інноваційній основі» (номер державної реєстрації 
0115Ш06916).

Протягом звітного періоду на факультеті менеджменту і економіки 
проведено дві міжнародні науково-практичні конференції: 1) Проблеми і 
перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах 
інтеграційних процесів: II Міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовт. 2017 р. / Харк. 
нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. -  Харків: ХНАУ, 2017; 2) Проблеми і 
перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах 
інтеграційних процесів: III Міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовт. 2018 р. / Харк. 
нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. -  Харків: ХНАУ, 2017. Матеріали 
конференцій опубліковано у збірникках тез доповідей.

На протязі останніх років професорсько-викладацьким складом кафедри 
менеджменту і адміністрування опубліковано 2 статті та 9 тез доповідей в 
закордонних виданнях.

За результатами наукових досліджень за 2017-2018 навчальний рік 
співробітниками кафедри менеджменту і адміністрування було опубліковано 57 
наукових праць, в середньому на одного викладача видано понад 2,7 вид. арк. 
Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами і співавторами монографій:

1. Сисоєва С.І. Механізми державного регулювання ринку туристичних 
послуг України : монографія. Харків: Видавець Іванченко І.С., 2017 р. 192 с.

2. Нагаєв В.М. Проектування педагогічної системи в умовах управління 
навчально-творчою діяльністю студентів. / Напрями модернізації соціально- 
педагогічної системи підготовки фахівців в університеті: монографія / за ред. 
Т.О. Дмитренко, Т.В. Колбіною. Херсон: вид-во 1Ш Вишемирський В.М., 2017. 
Розд. 5, С. 265-313.

3. Таран О.М. Управління формуванням стратегічного потенціалу 
підприємства. / Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в 
Украні: кол. монографія / під ред. О.О. Непочатенко. Умань: Видавець 
«Сочинський М.М.», 2017. С. 230-234.

4. Олійник Т.І., Ярута М.Ю. Сучасний стан, поняття та види обігу 
земельних ділянок сільськогоспо-дарського призначення. / Формування 
конкурентоспроможного АПК України в умовах транзитивної економіки : кол. 
монографія. / Під ред. д.е.н., проф. Ю.О. Нестерчук. Умань: Видавець
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«Сочінський М.М.», 2017. С. 31-35.

5. Олійник О.В., Шиян Н.І., Кучер Л.Ю., Міщенко В.С. Формування витрат 
і доходів скотарства у сідьськогосподарських підприємствах : монографія. 
Харків: ФОП МезінаВ.В., 2018. 240 с.

Кількість посилань у міжнародно-визнаних журналах на роботи 
професорсько-викладацького складу кафедри менеджменту і адміністрування 
(індекс цитованості) станом на 19-21 листопада 2018 року становить: Гуторов
О.І. Ь-іпсіех -  10; Нагаєв В.М. Ь-іпсіех -  8; Гуторова О.О. Ь-іпсіех -  3; Таран О.М. 
Ь-іпсіех -  2; Шарко І.О. Ь-іпсіех -  4; Шиян Н.І. Ь-іпсіех -  5; Пасемко Г.П. Ь-іпсіех
-  4; Сисоєва С.І. Ь-іпсіех -  3.

На достатньо високому рівні організована науково-дослідна робота 
студентів. Сьогодні на факультеті менеджменту і економіки діє 4 наукових 
гуртки, з них 1 -  на кафедрі менеджменту і адміністрування. Щорічно на 
факультеті проводиться студентська науково-практична конференція 
«Формування ефективної системи управління розвитком сільськогосподарських 
підприємств» (Секція кафедри менеджменту і адміністрування -  «Управління 
розвитком сільськогосподарських підприємств як соціально-економічних 
систем»). Дипломниками кафедри менеджменту і адміністрування щорічно 
публікується понад 25 наукових праць, це переважно тези доповідей або статті в 
матеріалах конференцій. Серед здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування по кафедрі 
менеджменту і адміністрування щорічно проводиться предметна олімпіада та 
конкурс на кращу курсову роботу з дисциплін «Публічне адміністрування!» та 
«Територіальне управління», конкурс на кращий звіт за підсумками проходження 
виробничої практики з фаху.

Професорсько-викладацький склад випускової кафедри активно займає 
керівництвом підготовкою студентських наукових робіт до участі у І турі 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з наступних галузей 
знань і спеціальностей: «Публічне управління та адміністрування»,
«Менеджмент організації», «Менеджмент інвестиційної і та інноваційної 
діяльності», «Управління персоналом і економіка праці», «Економіка та 
управління підприємствами», «Управління проектами і програмами», 
«Інтелектуальна власність». Переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт в 2017-2018 роках визнавалися : Петченко Марія 
Сергіївна -  за роботу під шифром «Приймаємо рішення!» (керівник -  професор 
Нагаєв В.М.); Засядько Анна Василівна -  за роботу під шифром «Інновації 
виробництву» (керівник -  доцент Шарко І.О.).

Перепожці І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
отримують право захищати свої наукові наробки в II турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт. Здобувач другого (магістерського) 
освітнього рівня спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 
Засядько А.В. на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 
2016/2017 н.р. за напрямом «Економіка та управління підприємствами» (КНЕУ 
ім. В. Гетьмана) виборола III місце.
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У Харківському національному аграрному університеті

ім. В.В. Докучаєва функціонує Інститут міжнародної освіти та підвищення 
кваліфікації, який має такі відділи: підготовки іноземних громадян; міжнародної 
практики студентів; підвищення кваліфікації.

Основними завданнями Інституту є: розробка та впровадження програм 
стажування професорсько-викладацького персоналу у провідних вищих 
навчальних закладах зарубіжних країн для підвищення кваліфікації 
співробітників, сприяння та розробка програм участі професорсько- 
викладацького персоналу ХНАУ в міжнародних конференціях та семінарах; 
залучення до навчального процесу ХНАУ іноземних фахівців; розвиток 
партнерських відносин з провідними навчальними закладами інших країн, 
розробка проектів міжнародного співробітництва тощо.

Велика увага приділяється мовній підготовці викладачів та аспірантів. На 
протязі 2017-2018 навчального року сертифікат В-2 з володіння англійською 
мовою отримали три викладачі кафедри менеджменту і адміністрування 
(професор Нагаєв В.М., доцент Шарко І.О., доцент Шиян Н.І.).

Напрямами роботи відділу міжнародної практики студентів є: надання 
можливості проходження закордонної практики студентам; організація 
стажування молодих науковців у провідних університетах світу; сприяння 
міжнародним науковим проектам.

Студентська практика за кордоном сприяє: інтеграції національної аграрної 
освіти до світового освітнього простору; закріпленню теоретичних знань 
студентів та вивченню практичного досвіду ведення сільського господарства в 
країнах з розвиненим аграрним сектором економіки; оволодінню студентами 
передовими технологіями вирощування, переробки та реалізації 
сільськогосподарської продукції; вивченню досвіду застосування сучасної 
техніки; дає змогу побачити на власні очі країну, мову якої вивчають студенти, 
познайомитися з її культурою та традиціями.

На протязі 2017-2018 років 14 студентів факультету менеджменту і 
економіки пройшли виробничу практику та стажування на підприємствах 
Німеччині, Швейцарії, Туреччини, де ознайомилися з технологіями виробництва 
продукції рослинництва і тваринництва, з особливостями організації 
сільськогосподарського виробництва, економічними аспектами господарювання, 
опанували навички менеджменту персоналу в організаціях.

Факультет менеджменту і економіки активно співпрацює з вищими 
навчальними закладами Білорусі, Сполучених Штатів Америки, Туркменістану, 
Польщі, Азербайджану. Сумісно проводяться Міжнародні науково-практичні 
конференції. Так, протягом 2017-2018 років проведено 2 конференції, у яких 
взяли участь 12 іноземних учасників, у тому числі з Азербайджанського 
державного аграрного університету (Азербайджанська Республіка), Білоруського 
національного технічного університету (Білорусь), Науково-дослідного інституту 
ґрунтознавства та охорони ґрунтів (Словаччина), Університету національного та 
світового господарства (Болгарія), Апсіегзоп Рапп (СІЛА).

Відбуваються взаємні обміни делегаціями викладачів. Найбільш активною
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є співпраця з Білоруським державним аграрним технічним університетом 
(м. Мінськ, Білорусь), Білоруською державною сільськогосподарською 
академією (м. Горки, Білорусь), Варшавським аграрним університетом (Польща), 
Університетом штату Колорадо (США), Туркменським сільськогосподарським 
університетом ім. С.А. Ніязова (Ашхабад).

Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту і адміністрування 
д.е.н., професор Гуторов О.І., к.е.н., доцент Таран О.М., к.н. з держ. управл. 
Сисоєва С.І. є учасниками регіонального семінару в рамках проекту Агенства 
США з міжнародного розвитку (И8АГО) «Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність» (БОВКЕ). Під час проведення регіонального 
семінару, який відбувся за ініціативи Малопольскої школи публічного 
адміністрування (м. Краків, Польща), проведена робота щодо: 1) формування, на 
основі європейської практики та українських реалій, навчальних програм для 
освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» у сфері публічного адміністрування; 2) 
розробки програм післядипломної освіти сфери публічного адміністрування із 
врахуванням міжнародного досвіду професійного підвищення кваліфікації; 3) 
формування спільного бачення щодо стандартів освітньої діяльності з 
підвищення кваліфікації у сфері публічного адміністрування.

Комісія констатує:
науковий потенціал та рівень ведення наукової роботи на випускових кафедрах 

факультеті менеджменту і економіки відповідає нормативним вимогам проведення 
наукових досліджень та підготовки науково-педагогічних кадрів;

рівень ведення міжнародного співробітництва на факультеті менеджменту і 
економіки та його випускових кафедр відповідає акредитаційним вимогам.

Державна комісія інспекції навчальних закладів України здійснила 
перевірку Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 
Докучаєва, за напрямом виконання навчальним закладом положень Конститутції, 
законів України, інших нормативно-правових актів з питань вищої освіти, в 
травні 2016 року.

Підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 
спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» у Харківському 
національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва здійснються з 1 
вересня 2016 р. (постановою Кабінету міністрів України № 674 від 27 вересня 
2016 р. до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти внесено зміни, а саме спеціальність 074 
Публічне управління та адміністрування трансформована у спеціальність 281 
Публічне управління та адміністрування).

Таким чином, підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань
28 Публічне управління та адміністрування у Харківському національному

10. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА 
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ З ЇХ УСУНЕННЯ
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аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва під перевірку Державної інспекції 
навчальних закладів України не підпадала.

Діяльність факультету менеджменту і економіки та випускової кафедри 
менеджменту і адміністрування щодо підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Публічне управління та адміністрування» з спеціальності 281 Публічне 
управління та адміністрування контролювалась адміністрацією Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Зауважень та приписів до 
діяльності факультету та кафедри не було.

На підставі вивчення акредитаційної справи та перевірки безпосередньо в 
Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва якісного 
складу кадрового, навчально-методичного, організаційного, матеріально- 
технічного та інформаційного забезпечення підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне 
управління експертна комісія дійшла таких висновків:

1. Освітньо-професійна програма, навчальний план підготовки здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідають встановленим вимогам 
і забезпечують державну гарантію якості освіти.

2. Кадровий склад випускової кафедри та кафедр, що забезпечують 
підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Публічне управління 
та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 
відповідає акредитаційним вимогам. Випускову кафедру менеджменту і 
адміністрування очолює доктор економічних наук, профессор. Всі науково- 
педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес, мають стаж 
науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та 
професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох 
видів та результатів з перелічених у пункті ЗО Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності.

3. Головою групи забезпечення освітньо-професійної програми «Публічне 
управління та адміністрування» є доктор наук з державного управління, 
професор. Кваліфікація голови та членів групи забезпечення освітньо- 
професійної програми, підтверджена документом про науковий ступінь з 
відповідної спеціальності або підтверджена науково-педагогічною діяльністю 
за відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами, 
переліченими в пункті ЗО Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

4. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за 
встановленими критеріями стосовно матеріально-технічного, навчально- 
методичного та інформаційного забезпечення спроможний здійснювати 
підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Публічне управління 
та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та адмінстрування.

11. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Т.М. Лозинська
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Кількісні та якісні показники наявних умов провадження освітньої 

діяльності, дотримання Державних вимог до акредитації зведені до 
нижчеподаних порівняльних таблиць 2-3, які є складовою цих висновків.

5. Науковий потенціал та рівень ведення наукової роботи на випусковій кафедрі 
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування факультету 
менеджменту і економіки відповідає нормативним вимогам проведення наукових 
досліджень та підготовки науково-педагогічних кадрів.

Експертна комісія пропонує керівництву Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва заходи, які спрямовані на підвищення 
якості підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Публічне 
управління та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та 
адмінстрування:

-  посилити професійну складову навчального плану за рахунок включення 
дисциплін, які точніше відображають специфіку публічної сфери. Наприклад, 
дисципліну «Маркетингові дослідженні» замінити дисципліною «Управління 
проектами в публічной сфері», а дисципліну «Податковий менеджмент» 
дисципліною «Податкова політика»;

-  при оновленні тематики дипломних робіт звернути увагу на редагування 
тем, орієнтуючи їх на дослідження актуальних проблем публічного управління та 
зміни, які відбуваються в процесі реформування публічної сфери;

-  сприяти посиленню професійного забезпечення освітньо-професійної 
програми «Публічне управління та адміністрування» за рахунок залучення 
фахівців з науковим ступенями кандидата та доктора наук з державного 
управління або підготовки докторів філософії за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування»;

-  продовжити роботу з удосконалення навчального процесу шляхом 
упровадження інтерактивних методів проведення лекційних і практичних занять, 
використання тренінгових технологій, поповнення навчальних аудиторій 
сучасним комп’ютерним обладнанням та залучення до навчального процесу 
фахівців-практиків;

-  професорсько-викладацькому складу випускової кафедри за освітньо- 
професійною програмою Публічне управління та адміністрування спеціальності 
281 Публічне управління та адмінстрування продовжувати роботу із заохочення 
здобувачів вищої освіти до наукового пошуку шляхом залучення їх до виконання 
науково-дослідної тематики кафедри та підготовки спільних публікацій, зокрема 
у фахових виданнях за спеціальністю;

-  рекомендувати викладачам випускової кафедри посилити наукову 
компоненту їх якісної характеристики шляхом написання наукових статей та 
публікації їх у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз ( у 
т.ч. 8сориз, \УеЬ оґ 8сіпсе), зарубіжних монографіях та фахових виданнях 
України;

-  з метою підвищення якості підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» 
продовжувати зміцнення комунікативних зв’язків з органами державної влади та

Т.М. Лозинська



місцевого самоврядування, державними установами, громадськими 
організаціями, зарубіжними закладами вищої освіти;

-  з метою поліпшення практичної підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти випусковій кафедрі за спеціальністю 281 
Публічне управління та адмінстрування посилити роботу щодо формування баз 
проходження виробничої та переддипломної практики;

-  продовжувати роботу з поліпшення методичного та наукового 
забезпечення навчального процесу за рахунок поповнення фондів бібліотеки 
навчальною літературою, сучасними періодичними виданнями з проблем 
публічного управління та адміністрування; своєчасного створення електронних 
бібліотечних ресурсів за спеціальністю;

-  науково-педагогічним працівникам, що забезпечують навчальний процес 
за освітньо-професійною програмою, активізувати роботу щодо підготовки та 
видання авторських підручників та навчальних посібників фахового 
спрямування.

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» 
зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування в Харківському 
національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва може бути 
акредитована за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
тп •• • •••1 олова експертної комісії:
завідувач кафедри публічного управління та 
адміністрування Полтавської державної 
аграрної академії, доктор наук з державного 
управління, професор 
Член експертної комісії: 
завідувач кафедри публічного управління та 
регіоналістики Одеського регіонального 
інституту державного управління 
Національної академії державного управління 
при Президентові України, доктор наук з 
державного управління, професор 
З висновками експертної комісії 
ознайомлений:
Ректор Харківського національного 
аграрного університету ім. В 
доктор економічних наук, 
професор, член-кореспонд
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Приходченко Л.Л.

У л б я н ч є н к о  О .В .

Голова комісії Т.М. Лозинська



Таблиця 2
Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 

матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» 
зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

34

Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу) 
для другого 

магістерського) 
рівня

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 

норматив
ного

КАДРОВІ ВИМОГИ 
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти

+ + відповідає

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів 
вищої освіти, тимчасової робочої групи 
(проектної групи) з науково-педагогічних 
працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку здобувачів 
вищої освіти за певною спеціальністю

три особи, що 
мають 

науковий 
ступінь та 

вчене звання, з 
них один 

доктор наук 
або професор

три особи, що 
мають 

науковий 
ступінь та 

вчене звання, 
з них два 

доктори наук

відповідає

3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого звання 
за відповідною або спорідненою 
спеціальністю

+ + відповідає

2) наукового ступеня та вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю

3) стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менш як 10 років (до 6 
вересня 2019 р. для початкового рівня з 
урахуванням стажу педагогічної роботи)

Провадження освітньої діяльності
4. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем роботи 
(мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин):

Голова комісії Т.М. Лозинська
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Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу) 
для другого 

магістерського) 
рівня

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 

норматив
ного

1) які мають науковий ступінь та/або вчене 
звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового 
рівня з урахуванням педагогічних 
працівників, які мають вищу категорію)

50 100 + 50 
відповідає

2) які мають науковий ступінь доктора наук 
або вчене звання професора 25 31 +6

відповідає
3) які мають науковий ступінь доктора наук 
та вчене звання
5. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін, що забезпечують формування 
професійних компетентностей, науково- 
педагогічними (науковими) працівниками, які 
є визнаними професіоналами з досвідом 
роботи за фахом (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом кількості 
годин):
1 )дослідницької, управлінської, інноваційної 
або творчої роботи за фахом 15 95,6 +80,6

відповідає
2) практичної роботи за фахом
6. Проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними дослідженнями 
науково-педагогічними (науковими) 
працівниками, рівень наукової та 
професійної активності кожного з яких 
засвідчується виконанням за останні п’ять 
років не менше чотирьох умов, зазначених у 
пункті 30

підпункти 1-18 
пункту 30

100 відповідає

7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку 
очолює фахівець відповідної або спорідненої 
науково-педагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та 
вченим званням + + відповідає

2) з науковим ступенем та вченим званням
3) з науковим ступенем або вченим званням

Голова комісії Т.М. Лозинська
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Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу) 
для другого 

магістерського) 
рівня

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 

норматив
ного

8. Наявність трудових договорів (контрактів) 
з усіма науково-педагогічними 
працівниками та/або наказів про прийняття 
їх на роботу

+ + відповідає

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчальних занять та 
контрольних заходів (кв. метрів на одну 
особу для фактичного контингенту студентів 
та заявленого обсягу з урахуванням 
навчання за змінами)

2,4 16,2 + 13,8 
відповідає

2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного використання 
в навчальних аудиторіях (мінімальний 
відсоток кількості аудиторій)

ЗО 50 +20

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:

1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + відповідає
2) пунктів харчування + + відповідає
3) актового чи концертного залу + + відповідає
4) спортивного залу + + відповідає
5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + відповідає
6) медичного пункту + + відповідає
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 70 100 + 30 

відповідає

Провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість комп’ютерними 

робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
необхідними для виконання навчальних 
планів + + відповідає

Голова комісії Т.М. Лозинська
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Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу) 
для другого 

магістерського) 
рівня

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 

норматив
ного

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності

у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність опису освітньої програми + + відповідає

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього + + відповідає

Провадження освітньої діяльності

3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану + +

відповідає

4. Наявність комплексу навчально- 
методичного забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ +
відповідає

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик + +

відповідає

6. Забезпеченість студентів навчальними 
матеріалами з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ +
відповідає

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів + +

відповідає

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному 
вигляді

не менш як 
п’ять 

найменування
13 +8

відповідає
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Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу) 
для другого 

магістерського) 
рівня

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 

норматив
ного

2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань англійською 
мовою відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне 
користування базами кількома закладами 
освіти)

+ + відповідає

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу 
освіти, на якому розміщена основна 
інформація про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про акредитацію, 
освітня (освітньо-наукова), видавнича 
атестаційна (наукових кадрів) діяльність, 
навчальні та наукові структурні підрозділи 
та їх склад, перелік навчальних дисциплін, 
правила прийому, контактна інформація)

+ +
відповідає

4. Наявність електронного ресурсу закладу 
освіти, який містить навчально-методичні 
матеріали з навчальних дисциплін 
навчального плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання (мінімальний 
відсоток навчальних дисциплін)

60 73,1 + 13,1 
відповідає

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри публічного управління та 
адміністрування Полтавської державної аграрної 
академії, доктор наук з державного управління, 
професор
Член експертної комісії:
завідувач кафедри публічного управління та 
регіоналістики Одеського регіонального 
інституту державного управління Національної 
академії державного управління при 
Президентові України, доктор наук з 
державного управління, професор 
З висновками експертної комісії

“  “  / х О  ГАРНИЙ у,озиаиомлении:
Ректор Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва^х 
доктор економічних наук, 
професор, член-кореспон,

Голова комісії

Лозинська Т.М.

Приходченко Л.Л.

Ульянченко О.В.

Т.М. Лозинська
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Відомості про дотримання Державних вимог до акредитації у 
Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва 

за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та 
адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Найменування показника 
(нормативу)

Значення показника 
(нормативу) за другим 

(магістерським) 
рівнем освіти

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1. Умови забезпечення державної 
гарантії якості вищої освіти

1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних 
дисциплін, годин, форма контролю,
%

100 100 Виконано

1.2. Підвищення кваліфікації 
викладачів постійного складу за 
останні 5 років, %

100 100 Виконано

1.3. Чисельність науково- 
педагогічних (педагогічних) 
працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють у 
навчальному закладі за основним 
місцем роботи, які займаються 
вдосконаленням навчально- 
методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та 
навчальних посібників, %

100 100 Виконано

2. Результати освітньої діяльності 
(рівень підготовки фахівців), не 
менше
2.1. Рівень знань студентів з 
дисциплін загальної підготовки:

2.1.1 Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 +10

2.1.2 Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 72,7 +22,7

Голова комісії Т.М. Лозинська
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Найменування показника 
(нормативу)

Значення показника 
(нормативу) за другим 

(магістерським) 
рівнем освіти

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

2.2. Рівень знань студентів з 
природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки::

не передбачено 
навчальним 

планом

не
передбачено
навчальним

планом

2.2.1 Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90

2.2.2 Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50

2.3. Рівень знань студентів з 
дисциплін професійної підготовки:

2.3.1 Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 +10

2.3.2 Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 63,6 +13.6

3. Організація наукової роботи

3.1. Наявність у структурі 
навчального закладу наукових 
підрозділів

+ + Виконано

3.2. Участь студентів у науковій 
роботі (наукова робота на кафедрах 
та в лабораторіях, участь в наукових 
конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімпіадах тощо)

+ + Виконано

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри публічного управління та 
адміністрування Полтавської державної аграрної 
академії, доктор наук з державного управління, 
професор
Член експертної комісії:
завідувач кафедри публічного управління та 
регіоналістики Одеського регіонального інституту 
державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові 
України, доктор наук з державного управління, 
професор
З експертним висновком ознайомлений:
Ректор Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва^ 
доктор економічних наук, !(щ§[ 
професор, член-кореспондент НААН У країн

Голова комісії

Лозинська Т.М.

Приходченко Л.Л.

Ульянченко О.В.

Т.М. Лозинська
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Додаток А
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

здобувачами освітньо-професійної прогами «Публічне управлінні та адміністрування» спеціальності 281 Публічне управління та
адміністрування другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Харківського національного агарного університету ім. В.В. Докучаєва
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Додаток Б

РЕЗУЛЬТАТИ СКАЛАДАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІНИХ СЕСІЙ ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
здобувачами освітньо-професійної прогами «Публічне управлінні та адміністрування» спеціальності 281 Публічне управління та

адміністрування другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Харківського національного агарного університету ім. В.В. Докучаєва

№
з/п

Дисципліна

Участь у 
сесії Одержали оцінки під час сесій

Абсолютна
успішність

Якість,
%

Середній
балкіль

кість % «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно»
А % В % С % 0 % Е % РХ % Р %

Цикл загальної підготовки

1.
Іноземна мова в
професійній
діяльності

11 84,6 1 9,1 2 18,2 6 54,5 2 18,2 - - - - - - 100,0 81,8 3,9

Цикл проф есійної підготовки

1. Публічне
адміністрування 11 84,6 3 27,3 2 18,2 5 45,4 1 9,1 - - - - - - 100,0 90,9 4,2

2. Кадрова політика і 
державна служба 11 84,6 4 36,4 - - 6 54,5 1 9,1 - - - - - - 100,0 90,9 4,3

3. Територіальне
управління 11 84,6 4 36,4 3 27,2 4 36,4 - - - - - - - - 100,0 100,0 4,4

4. Державне управління 
в економічній сфері 11 84,6 3 27,3 - - 7 63,6 1 9,1 - - - - - - 100,0 90,9 4,2

5. Податковий
менеджмент 11 84,6 4 36,4 4 36,4 3 27,2 - - - - - - - - 100,0 100,0 4,4

Голова експертної комісії 

Член експертної комісії

Лозинська Т.М. 

Приходченко Л.Л.

Голова комісії Т.М. Лозинська


