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І – Преамбула 

 

Розроблено групою забезпечення у складі: 

 

1. Ульянченко Олександр Вікторович, ректор Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, доктор економічних наук, професор, член-

кореспондент НААН України – керівник групи забезпечення; 

2. Гуторов Олександр Іванович, завідувач кафедри менеджменту і 

адміністрування, доктор економічних наук, професор – член групи забезпечення. 

3. Кошкалда Ірина Віталіївна, завідувач кафедри управління земельними 

ресурсами та кадастру, доктор економічних наук, професор – член групи 

забезпечення; 

4. Шиян Наталія Іванівна, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, 

кандидат економічних наук, доцент – член групи забезпечення. 

 

Склад групи забезпечення освітньо-наукової програми третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти зі спеціальністю 073 «Менеджмент» затверджено 

наказом ХНАУ ім. В.В Докучаєва № 117 від 26 лютого 2019 р. 

 

 

Залучені зовнішні стейкхолдери: 

 

Михайлова Любов Іванівна, професор кафедри менеджменту Сумського 

національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор, 

Заслужений працівник освіти України, провідний член відділення аграрної економіки 

і продовольства НААН України;  

Орлов Віталій Володимирович, директор ДП ДГ «Елітне» НААН України, 

Інституту рослинництва ім. В.Я. Ю р’єва, кандидат економічних наук; 

Ходаківська Ольга Василівна, заступник директора Національного наукового 

центру «Інститут аграрної економіки» НААН України, доктор економічних наук. 

 

Залучені внутрішні стейкхолдери: 

 

Нежид Юлія Сергіївна, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти спеціальності 073 «Менеджмент»; 

Ярута Марина Юріївна, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти спеціальності 073 «Менеджмент». 

 

 

 

Освітньо-наукова програма не може бути повністю або частково відтворена, 

тиражована та розповсюджена без дозволу Харківського національного аграрного  

університету ім. В.В. Докучаєва.



 

 

ІІ – Загальна характеристика 

Вищий навчальний 

заклад 

Харківський національний аграрний університет ім. 

В.В. Докучаєва 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень  

Ступінь, що 

присвоюється 

Доктор філософії 

 

Назва галузі знаь 07 Управління та адміністрування 

Назва спеціальності 073 Менеджмент 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Немає 

Кваліфікація 

освітня, що 

присвоюється 

Доктор філософії  

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Кваліфікація(-ї) 

професійна(-і) 

– 

Кваліфікація в 

дипломі 

Доктор філософії зі спеціальності «Менеджмент» 

 

Мета програми Підготовка висококваліфікованих науковців і 

науково-педагогічних кадрів у галузі управління та 

адміністрування шляхом здійснення наукових досліджень 

і отримання нових та/або практично спрямованих 

результатів, а також підготовки до захисту дисертацій. 

Фокус програми: 

загальний/спеціаль

ний 

 Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти за 

законом України «Про вищу освіту», дев’ятий 

кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій. 

Загальний. Дослідження закономірностей, 

розроблення науково-практичних і методичних підходів 

удосконалення функціонування державних систем та 

механізмів управління економікою на галузевому, 

міжгалузевому та регіональному рівнях щодо: 

- процесів, які відбуваються в теорії та практиці 

прогнозування та макроекономічного планування в 

системі управління економікою, окремими сферами та 

галузями; 

- фундаментальних та прикладних проблем 

створення і функціонування моделі державного 

управління та адміністрування; 

- управління інноваційним розвитком, державною 

інноваційною та науково-технічною політикою, їх 

реалізацією; 

- стратегічне планування розвитку окремих 

макроекономічних процесів, державне прогнозування та 

регулювання соціально-економічного розвитку 

національної економіки; 
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- організаційні форми, структура та завдання 

органів державного управління, окремих сфер та галузей; 

- інвестиційні процеси, державна інвестиційна 

політика та механізми її реалізації, інвестиційне 

забезпечення розвитку галузей та регіонів; 

- прогнозування та державне регулювання 

інституціональних змін, окремих макроекономічних 

процесів, антимонопольної політики та механізмів її 

реалізації, економічної безпеки національної економіки. 

Спеціальний.  Дослідження закономірностей і 

розроблення наукових засад, методів і підходів щодо: 

- обґрунтування концептуальних засад побудови 

та функціонування механізмів підвищення економічної 

ефективності діяльності сільськогосподарських 

товаровиробників різних масштабів, форм та галузевих 

напрямів; 

- управління потенціалом аграрних підприємств; 

- управління інтеграційними процесами в 

агропромисловому виробництві; 

- інтеграції систем діагностики, моніторингу та 

контролінгу в менеджменті підприємств; 

- стратегічне, тактичне, оперативне планування 

діяльності, змін та розвитку підприємств, організацій та 

інституціональних утворень. 

 

Орієнтація 

програми 

Освітня, дослідницька та прикладна. Наукові 

дослідження з новими та удосконаленими, практично 

спрямованими і цінними теоретичними і методичними 

результатами. 

 

Особливості 

програми 

Освітня складова програми. Програма реалізується у 

невеликих групах дослідників. Програма передбачає 

диференційований підхід до аспірантів очної і заочної 

форми навчання та здобувачів. 

Програма передбачає 19 кредитів ЄКТС для 

обов’язкових навчальних дисциплін, з яких 19 кредитів 

ЄКТС – це дисципліни загальної підготовки (філософія, 

іноземна мова (за професійним спрямуванням), педагогіка 

вищої школи, інформаційні технології у наукових 

дослідженнях, методологія наукових досліджень), що 

передбачають набуття аспірантом загальнонаукових 

(філософських) компетенцій, мовних компетенцій, 

універсальних навичок дослідника; 12 кредитів ЄКТС на 

дисципліни професійної підготовки, з яких 12 кредитів 



 

 

ЄКТС на дисципліни професійної підготовки, з яких 12 

кредитів ЄКТС – для вибіркових дисциплін (стратегічна 

інноватика або управління інноваційним розвитком та 

проектний менеджмент або дослідження операцій в 

менеджменті), що передбачають засвоєння аспірантом 

основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та сучасного стану нових знань 

за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з 

досліджуваного наукового напряму. 

Наукова складова програми. Наукова складова 

освітньо-наукової програми передбачає здійснення 

власних наукових досліджень під керівництвом одного 

або двох наукових керівників з відповідним оформленням 

одержаних результатів у вигляді дисертації. Ця складова 

програми не вимірюється кредитами ЄКТС, а 

оформлюється окремо у вигляді індивідуального плану 

наукової  роботи аспіранта і є складовою частиною 

навчального плану. 

Особливістю наукової складової освітньо-наукової 

програми підготовки доктора філософії зі спеціальності 

073 – Менеджмент є те, що окремі складові власних 

наукових досліджень аспіранти зможуть використовувати 

під час проведення аудиторних занять з дисциплін 

професійної підготовки. 

Працевлаштування та продовження освіти 

Працевлаштування Дослідницька та викладацька діяльність у сфері 

управління, адміністрування і економіки. 

Адміністративна та управлінська діяльність у сфері 

освіти і науки, агропродовольчого комплексу, 

структурних підрозділах управління економікою на 

галузевому та регіональному рівнях. 

Посади згідно класифікатора професій України. 

Асистент (2310.2), доцент (2310.1), професор (2310.1), 

директор (керівник) малого промислового підприємства 

(фірми) (1312), директор (начальник) організації 

(дослідної, конструкторської, проектної) (1210.1), 

директор (начальник) професійного навчально-виховного 

закладу (професійно-технічного училища, професійного 

училища і т. ін.) (1210.1), директор (начальник, інший 

керівник) підприємства (1210.1), директор (ректор, 

начальник) вищого навчального закладу (технікуму, 

коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.) 

(1210.1), директор курсів підвищення кваліфікації 

(1210.1), директор науково-дослідного інституту (1210.1), 
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директор центру підвищення кваліфікації (1229.4), 

директор лабораторії (1210.1), завідувач (начальник) 

відділу науково-дослідного, конструкторського, 

проектного та ін.) (1237.2), завідувач відділення у коледжі 

(1229.4), завідувач господарства (1221.2), завідувач 

лабораторії(науково-дослідної, підготовки виробництва) 

(1229.7), молодший науковий співробітник (2213.1), 

науковий співробітник (2213.1), керівні працівники 

апарату центральних органів державної влади (1229.1), 

керівники підприємств, установ та організацій (1210.1), 

менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності 

та управління (1475.4), менеджери (управителі) з підбору, 

забезпечення та використання персоналу (1477.1). 
Місце працевлаштування. Міністерство освіти і 

науки України; Міністерство розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України; вищі навчальні 

заходи, коледжі, технікуми (де здійснюється підготовка 

фахівців з управління та адміністрування, економіки); 

науково-дослідні інститути (станції, лабораторії); обласні 

департаменти агропромислового розвитку; районні 

управління агропромислового розвитку; приватні, 

комунальні та державні підприємства. 

Продовження 

освіти 

Навчання для розвитку та самовдосконалення у 

науковій та професійній сферах діяльності, а також інших 

споріднених галузях наукових знань: докторантурі. 

 Стиль та методика навчання   

Викладання та 

навчання 

Підхід до викладання передбачає: 

– впровадження активних методів навчання, що 

забезпечують особистісно-зорієнтований підхід і розвиток 

мислення аспірантів (здобувачів); 

– тісна співпраця аспірантів (здобувачів) зі своїми 

науковими керівниками; 

– підтримка та консультування аспірантів (здобувачів) з 

боку науково-педагогічних та наукових працівників 

ХНАУ ім. В. В. Докучаєва і галузевих науково-дослідних 

інститутів, у тому числі забезпечуючи доступ до 

сучасного обладнання; 

– залучення до консультування аспірантів (здобувачів) 

визнаних фахівців-практиків агропромислового 

виробництва та агроекономічної науки; 

– інформаційну підтримку щодо участі аспірантів 

(здобувачів) у конкурсах на одержання наукових 

стипендій, премій, грантів (у тому числі у міжнародних); 

– надання можливості аспірантам (здобувачам) приймати 



 

 

участь у підготовці наукових проектів на конкурси 

Міністерства освіти і науки України; 

– безпосередню участь у виконанні бюджетних та 

ініціативних науково-дослідних робіт. 

 

Система 

оцінювання 

Освітня складова програми. Система оцінювання знань 

за дисциплінами освітньо-наукової програми складається 

з поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль знань аспірантів (здобувачів)  

проводиться в усній формі (опитування за результатами 

опрацьованого матеріалу). 

Підсумковий контроль знань у вигляді екзамену/заліку 

проводиться у письмовій формі, з подальшою усною 

співбесідою. 

У межах дисциплін, що забезпечують професійну 

підготовку, позитивні оцінки з поточного і підсумкового 

контролю можуть виставлятися автоматично, якщо 

аспірантом (здобувачем) підготовлені та опубліковані 

наукові статті у збірниках, які входять до фахових видань 

та/або видань, які включені до міжнародних 

наукометричних баз. Кількість статей та їх тематика 

узгоджується з науковим керівником. 

Наукова складова програми. Кінцевим результатом 

навчання аспіранта (здобувача) є належним чином 

оформлений, за результатами наукових досліджень, 

рукопис дисертації, її публічний захист та присудження 

йому наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 073 «Менеджмент». 

 

ІV – Перелік компетентностей випускника 

 

Програмні компетентності 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до науково-професійного іншомовного мовлення 

здійснювати індивідуально-освітню наукову програму. 

ЗК2. Здатність до цілісного викладу основних проблем 

філософії на рівні об’єктивного, ідеологічно незаангажованого 

сучасного бачення. 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Комплексність у використанні інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК5. Комплексність та системний підхід до проведення 

наукових досліджень на рівні доктора філософії. 
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ЗК6. Комплексність володіння методами математичного і 

алгоритмічного моделювання при аналізі проблематики 

наукового дослідження. 

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних наукових джерел. Здатність працювати з різними 

джерелами інформації, аналізувати та синтезувати її, виявляти 

не вирішені раніше задачі або їх частини, формулювати наукові 

гіпотези. 

ЗК8. Комплексність в організації творчої діяльності та процесу 

проведення наукових досліджень. Здатність організовувати 

творчу діяльність та процес проведення наукових досліджень. 

ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати високу якість 

виконаних робіт. 

ЗК10. Здатність бути критичним та самокритичним. Здатність 

критично сприймати  та аналізувати чужі думки й ідеї, шукати 

власні шляхи вирішення проблеми, рецензувати наукові 

публікації та автореферати, здійснювати критичний аналіз 

власних матеріалів. 

ЗК11. Здатність генерувати нові науково-теоретичні та 

практично спрямовані ідеї. 

ЗК12. Комплексність у прийнятті обґрунтованих рішень. 

ЗК13. Комплексність у розробці та реалізації наукових проектів 

та програм. Здатність розробляти та реалізовувати наукові 

проекти і програми в галузі сільського господарства. 

ЗК14. Комплексність у педагогічній діяльності щодо організації 

та здійснення освітнього процесу, навчання, виховання, 

розвитку і професійної підготовки здобувачів до певного виду 

професійно-орієнтованої діяльності. 

  

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

(ФК) 

ФК1. Комплексність у проведенні досліджень у галузі 

управління та адміністрування. 

ФК2. Здатність до ретроспективного аналізу наукового доробку 

у напрямку дослідження процесів управління та 

адміністрування. 

ФК3. Комплексність у володінні інформацією щодо сучасного 

стану і тенденцій розвитку світової і вітчизняної управлінської 

науки. 

ФК4. Здатність планування та управління часом підготовки 

дисертаційного дослідження. 

ФК5. Комплексність у проведенні критичного аналізу різних 

інформаційних джерел, авторських методик, конкретних 

освітніх, наукових та професійних текстів у галузі управління та 

адміністрування. 



 

 

ФК6. Комплексність у виявленні, постановці та вирішенні 

наукових задач та проблем у галузі управління та 

адміністрування. 

ФК7. Комплексність у формуванні структури дисертаційної 

роботи та рубрикації її змістовного наповнення. 

ФК8. Здатність створювати нові знання через оригінальні 

дослідження, якість яких може бути визнана на національному 

та міжнародному рівнях. 

ФК9. Комплексність у публічному представленні та захисті 

результатів дисертаційного дослідження. 

ФК10. Здатність брати участь у критичному діалозі. Здатність 

брати участь у наукових дискусіях на міжнародному рівні, 

відстоювати свою власну позицію. 

ФК11. Здатність до підприємництва та прояву ініціативи щодо 

впровадження у виробництво результатів дисертаційного 

дослідження. 

ФК12. Комплексність у набутті та розумінні значного обсягу 

сучасних науково-теоретичних знань у галузі управління та 

адміністрування та суміжних з ним сферах гуманітарних наук. 

 

 

V  Програмні результати навчання  (ПРН) 

ПРН1. Знання та розуміння іноземної мови, вміння та навики 

використовувати її для представлення наукових результатів в усній та письмовій 

формах, розуміння іномовних наукових та професійних текстів, вміння та навички 

спілкування в іншомовному науковому і професійному середовищах, вміння 

працювати спільно з дослідниками з інших країн. 

ПРН2. Знання та розуміння теорії та методології системного аналізу, знання 

та розуміння етапів реалізації системного підходу при дослідженні процесів та 

явищ в управлінні та адмініструванні, вміння та навички використовувати 

методологію науки управління, закони та закономірності менеджменту. 

ПРН3. Знання та розуміння основних теоретичних понять у галузі 

інформаційних технологій та інформаційних систем. Знання методик та 

алгоритмів обробки великих масивів даних за допомогою інформаційних 

технологій. Вміння та навички використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології, застосовувати інформаційні технології для обробки та 

аналізу результатів досліджень та їх представлення. 

ПРН4. Знання та розуміння понять математичної статистики та 

математичних методів моделювання. Вміння та навички застосовувати методи 

математичної обробки експериментальних даних та оцінки їх точності та 

достовірності. 

ПРН5. Знання та розуміння методів наукових досліджень, вміння та навики 

використовувати їх на рівні доктора філософії; 
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ПРН6. Вміння та навички працювати з різними джерелами, вишукувати, 

обробляти, аналізувати та систематизувати отриману інформацію. Розуміння 

наукових статей у сфері обраної спеціальності. Вміння та навики працювати з 

сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, а також 

наукометричними платформами, такими як Web of Science, Scopus та інші. Вміння 

та навики відслідковувати найновіші досягнення у сфері менеджменту і 

адміністрування та знаходити наукові джерела, які мають відношення до сфери 

наукових інтересів здобувача. Знання, розуміння, вміння та навики використання 

правил цитування та посилання на використані джерела, правил оформлення 

бібліографічного списку. Знання та розуміння змісту і порядку розрахунку 

основних кількісних наукометричних показників ефективності наукової 

діяльності (індекс цитування, індекс Хірша (h-індекс), імпакт-фактор. Вміння та 

навички аналізувати інформаційні джерела, виявляти протиріччя і не вирішенні 

проблеми або їх частини, формулювати робочі гіпотези. 

ПРН7. Вміння та навички організовувати творчу діяльність та процес 

проведення наукових досліджень. 

ПРН8. Вміння та навички оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

ПРН9. Вміння та навички критично сприймати та аналізувати чужі думки й 

ідеї, шукати власні шляхи вирішення проблеми, здійснювати критичний аналіз 

власних матеріалів. 

ПРН10. Вміння та навички генерувати власні ідеї та приймати обґрунтовані 

рішення. 

ПРН11. Знання, вміння та навички розробляти та реалізовувати наукові 

проекти і програми в галузі управління та адміністрування. 

ПРН12. Знання та розуміння структури вищої освіти в Україні. Знання та 

вміння використовувати законодавче та нормативно-правове забезпечення вищої 

освіти. Знання специфіки науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи. 

Знання та вміння використовувати сучасні засоби і технології організації на 

здійснення освітнього процесу. Знання та вміння використовувати різноманітні 

аспекти виховної роботи зі студентами та інноваційні методи навчання. 

ПРН13. Вміння та навички організовувати творчу діяльність, роботу над 

науковими статтями та доповідями. Вміння та навички виконувати оригінальні і 

придатні для опублікування дослідження в галузі управління та адміністрування. 

Вміння та навички організовувати самоперевірку відповідності матеріалів 

дисертаційного дослідження встановленим вимогам.  

ПРН14. Вміння та навички здійснювати ретроспективний аналіз наукового 

доробку у напрямі дослідження управління та менеджменту. 

ПРН15. Знання та розуміння генезису розвитку наукової думки у галузі 

управління та адміністрування. Вміння та навички використовувати статистичні 

методи аналізу для встановлення тенденцій та динамічних процесів в економічних 

та управлінських процесах. 

ПРН16. Вміння та навички планувати та управляти часом підготовки 

дисертаційного дослідження. 



 

 

ПРН17. Вміння та навички проводити критичний аналіз різних 

інформаційних джерел конкретних освітніх програм, наукових та професійних 

текстів у галузі управління та адміністрування. 

ПРН18. Вміння та навички виявляти та вирішувати наукові задачі та 

проблеми у галузі управління та адміністрування. Вміння та навички 

формулювати мету, задачі, об’єкт та предмет дослідження. Вміння та навички 

формувати структуру дисертаційного дослідження та рубрикацію його 

змістовного наповнення, а також представляти власні результати на розгляд колег. 

ПРН9. Вміння та навички створювати нові знання через оригінальні 

дослідження, якість яких може бути визнана на національному та міжнародному 

рівнях. Вміння та навички брати участь у наукових дискусіях на міжнародному 

рівні, відстоювати свою власну позицію на конференціях, семінарах та форумах.  

ПРН20. Вміння та навички публічно представляти, захищати результати 

дисертаційного дослідження, обговорювати їх і дискутувати з науково-

професійною спільнотою. Вміння та навички використовувати сучасні засоби для 

візуальної презентації результатів дисертаційного дослідження. 

ПРН21. Вміння та навички брати участь у критичному діалозі. Вміння та 

навички зацікавити результатами дослідження в галузі управління та 

адміністрування. 

 

VІ - Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми 

атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

 

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії здійснюється постійно діючою або спеціалізованою 

вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на 

підставі публічного захисту наукових досягнень у формі 

дисертації. 

Захист дисертації повинен мати характер відкритої наукової 

дискусії, в якій зобов’язані взяти участь голова та члени ради, а 

також за бажанням присутні на засіданні. Під час захисту 

відповідно до законодавства радою забезпечується 

аудіофіксація (запис фонограми) та відеофіксація. Запис 

(звукозапис, відеозапис) такого засідання ради 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти 

(наукової установи) не пізніше наступного робочого дня з дати 

проведення засідання та зберігається на відповідному веб-сайті 

не менше трьох місяців з дати набрання чинності наказу 

Університету про видачу здобувачеві диплома доктора 

філософії. 

Попередня експертиза дисертації проводиться у закладі 

вищої освіти, де здійснювалася підготовка здобувача. 

Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір 

спеціалізованої вченої ради. 

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне 

виконання аспірантом його індивідуального навчального 
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плану, що підтверджується академічною довідкою про 

виконання освітньо-наукової програми. 

Дисертація, за результатами захисту якої радою прийнято 

рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії, 

може бути подана до захисту повторно після доопрацювання не 

раніше ніж через один рік з дня прийняття такого рішення. 

На рішення ради про відмову у присудженні ступеня 

доктора філософії здобувач може подати протягом двох місяців 

з дня захисту дисертації апеляцію до закладу вищої освіти, в 

якому утворена рада, або до МОН. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

 

Дисертація подається у вигляді спеціально підготовленої 

кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису, 

виконується здобувачем особисто, повинна містити наукові 

положення, нові науково обґрунтовані теоретичні та/або 

експериментальні результати проведених здобувачем 

досліджень, що мають істотне значення для галузі знань та 

підтверджуються документами, які засвідчують проведення 

таких досліджень, а також свідчити про особистий внесок 

здобувача в науку та характеризуватися єдністю змісту. 

   Вимоги щодо оформлення дисертації встановлюються 

МОН. Обсяг основного тексту дисертації становить 6,5–9,0 

авторських аркушів. 

   Стан готовності дисертації аспіранта до захисту 

визначається науковим керівником (або консенсусним 

рішенням двох керівників). Науковий керівник (керівники) 

здобувача готує (готують) висновок з оцінкою його роботи у 

процесі підготовки дисертації та виконання індивідуального 

плану наукової роботи та індивідуального навчального плану.  

  Процедура перевірки на плагіат визначається Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти. Виявлення 

радою порушення академічної доброчесності (академічного 

плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації 

та/або наукових публікаціях, у яких висвітлені основні наукові 

результати дисертації, є підставою для відмови у присудженні 

ступеня доктора філософії без права її повторного захисту. 

Основні наукові результати дисертації повинні бути 

висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які 

розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових 

публікацій зараховуються: 

не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях 

інших держав, які входять до Організації економічного 

співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з 

наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувача; 



 

 

статті у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України (замість однієї статті може 

бути зараховано монографію або розділ монографії, 

опублікованої у співавторстві). 

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого – 

третього квартилів (Q 1 - Q 3) відповідно до класифікації 

SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, 

прирівнюється до двох публікацій, які зараховуються 

відповідно до абзацу першого цього пункту. 

Наукові публікації зараховуються за темою дисертації з 

дотриманням таких умов: 

обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно 

до мети статті (поставленого завдання) та висновків; 

опублікування статей у наукових фахових виданнях, які на 

дату їх опублікування внесені до переліку наукових фахових 

видань України, затвердженого в установленому 

законодавством порядку; 

опублікування статей у наукових періодичних виданнях 

інших держав з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача, за умови повноти викладу матеріалів 

дисертації, що визначається радою; 

опублікування не більше ніж однієї статті в одному випуску 

(номері) наукового видання. 

За темою дисертації не зараховуються наукові публікації, в 

яких повторюються наукові результати, опубліковані раніше в 

інших наукових публікаціях, що вже зараховані за темою 

дисертації. 

 

YII – Система внутрішнього забезпечення  

якості вищої освіти 
 

Система забезпечення освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників університету, регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань 

на офіційному веб-сайті університету, на інформаційних стендах та в будь-який 

інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів, за освітньою програмою; 
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6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітньо-наукову програму, 

ступені вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

університету та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

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» та 

закріплена в: 

– Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва 

(затверджено та надано чинності наказом № 554 від 29 серпня 2018 р.); 

– Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у Харківському національному аграрному 

університеті ім. В.В. Докучаєва» (затвердженого та надано чинності наказом № 

399 від 01 серпня 2016 р.); 

–  Положення про наукового керівника аспіранта, здобувача наукового 

ступеня доктора філософії Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва (затверджено та надано чинності наказом № 621 від 26 вересня 

2017 р.); 

–  Положення про зарахування та відрахування аспірантів і докторантів у 

Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва» 

(затвердженого та надано чинності наказом № 224 від 30 березня 2018 р.) 

– Положення про організацію навчально-методичної роботи Харківського 

національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (затверджено та надано 

чинності наказом № 399 від 01 серпня 2016 р.); 

–  Положення про перевірку наукових, навчальних, навчально-методичних 

та дипломних робіт на академічний плагіат (затверджено та надано чинності 

наказом № 399 від 01.08. 2016 р.); 

–  Положення про екзамени та заліки (підсумковий контроль знань) у  

Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва 

(затверджено та надано чинності наказом № 399 від 01 серпня 2016 р.); 

–  Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору 

здобувачами у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. 

Докучаєва (затверджено та надано чинності наказом № 62 від 02 лютого 2018 р.); 

–  Положення про організацію освітнього процесу Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (затверджено та надано 

чинності наказом № 273 від 16 червня 2015 р.); 



 

 

– Кодекс академічної доброчесності Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва (затверджено та надано чинності наказом № 760 

від 16 листопада 2017 р.); 

–  Положення про раду молодих вчених і спеціалістів у Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва (затверджено та 

надано чинності наказом № 594 від 12 жовтня 2016 р.);  

–  Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних 

дисциплін у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. 

Докучаєва (затверджено та надано чинності наказом № 119 від 27 лютого 2019 

р.);  
 

 

YIII – Перелік компонент освітньої складової освітньо-наукової програми  

 

Код н/д   Компоненти освітньо-наукової програми 

Навчальні дисципліни 

 

Кредити 

ЄКТС 

 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОНП (OК) 

Цикл загальної підготовки  

ОК 1 Філософія 4 екзамен 

ОК 2 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

6 екзамен 

ОК 3 Педагогіка вищої школи 3 залік 

ОК 4 Інформаційні технології у наукових 

дослідженнях 

3 залік 

ОК 5 Методологія наукових досліджень 3 екзамен 

Усього обов’язкових компонент 19 – 

 Вибіркові компоненти ОНП (ВК) 

Цикл професійної підготовки  
ВК 1 / 

ВК 2 
Стратегічна інноватика 

6 екзамен 
Управління інноваційною діяльністю 

ВК 3 / 

ВК 4 
Проектний менеджмент  

6 екзамен Дослідження операцій в менеджменті 

Усього вибіркових компонент 12 – 

Загальний обсяг освітньої складової  

освітньо-наукової програми 

 

31 

 

– 
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ІХ – Матриця відповідності програмних компетентностей  

компонентам освітньо-наукової програми 

 

 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К
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О
К

 4
 

О
К

 5
 

В
К

 1
 

В
К

 2
 

В
К

 3
 

В
К

 4
 

ЗК 1  +        

ЗК 2 +         

ЗК 3 +    +     

ЗК 4    +      

ЗК 5     +     

ЗК 6    +      

ЗК 7     + + + + + 

ЗК 8   +       

ЗК 9      + + + + 

ЗК 10   +       

ЗК 11      + + + + 

ЗК 12      + + + + 

ЗК 13        + + 

ЗК 14   +       

ФК 1     +   + + 

ФК 2      + + + + 

ФК 3      + +   

ФК 4     +     

ФК 5     +     

ФК 6     +     

ФК 7     +     

ФК 8    +      

ФК 9     +     

ФК 10   +  +     

ФК 11       + +  

ФК 12  +   +     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XМатриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньо-наукової програми 

 

 

О
К

 1
 

О
К
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К
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К
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О
К
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В
К

 1
 

В
К
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В
К
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В
К

 4
 

ПРН 1  +        

ПРН 2 +    +     

ПРН 3    +      

ПРН 4    +      

ПРН 5    + +     

ПРН 6     +     

ПРН 7   +       

ПРН 8   +       

ПРН 9   +       

ПРН 10      + + + + 

ПРН 11        + + 

ПРН 12   +       

ПРН 13     +     

ПРН 14   +   + + + + 

ПРН 15    +      

ПРН 16     +     

ПРН 17     +     

ПРН 18     +     

ПРН 19   + +      

ПРН 20     +     

ПРН 21   +       
 

 

ХІ – Перелік нормативних документів, 

на яких базується освітньо-наукова програма 

 

А. Офіційні документи: 
1. Закон «Про вищу освіту» // База даних «Законодавство України» / ВР 

України. URL:http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Закон «Про освіту» // База даних «Законодавство України»/ВР України. 

URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

3. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 

003:2010 // База даних «Законодавство України»/ВР України. 

URL:http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10. 

4. Національна рамка кваліфікацій // База даних «Законодавство України» 

/ ВР України. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

http://
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вищої освіти» (редакція від 30.11.2017) // База даних «Законодавство 

України»/ВР України. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 

 

Б. Корисні посилання: 

6. Стандарти і рекомендації  щодо забезпечення якості в Європейському  

просторі вищої освіти (ESG)  // URL:http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf. 

7.  Data for SustainableDevelopment Goals.ISCED (МСКО) 2011 // 

URL:http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf. 

8.  Data for SustainableDevelopment Goals.ISCED-F (МСКО-Г) 2013 // 

URL:http: // www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-

training-2013.pdf. 

9. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти // 

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf. 
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