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1. Профіль освітньо-наукової програми зі спеціальності 051 «Економіка» 
 

1 - Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу 

Харківський національний університет 

ім. В.В. Докучаєва. 

Факультет менеджменту і економіки; факультет обліку 

та фінансів. 

Кафедра прикладної економіки і міжнародних 

економічних відносин; кафедра маркетингу, 

підприємництва і організації виробництва; кафедра 

менеджменту і адміністрування; кафедра фінансів; 

кафедра економічної теорії; кафедра статистики та 

економічного аналізу. 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

 

Доктор філософії з економіки 

 

Офіційна назва 

освітньої програми 

 Освітньо-наукова програма «Економіка» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

 Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 40 кредитів 

ЄКТС,  

термін навчання – 4 роки 

Наявність 

акредитації 
- 

Цикл/рівень Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти; НРК 

України – 9 рівень, QF-EHEA – третій цикл; EQF-LLL 

– 8. 

Передумови Наявність освітнього ступеня «магістр» або освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

Мова(и) 

викладання 
Українська 

Термін дії 

освітньої програми 
До повного завершення періоду навчання 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://knau.kharkov.ua/opp.html  

2 - Мета освітньої програми 

Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету і спрямована на 

підготовку фахівців європейського і світового рівня з високим інтелектуальним і 

фаховим потенціалом, висококваліфікованих науковців і науково-педагогічних 

кадрів у галузі економіки шляхом забезпечення фундаментальної теоретичної 

підготовки та проведення наукових досліджень і отримання нових та/або 

практично спрямованих результатів, підготовки та захисту дисертації. 

https://knau.kharkov.ua/opp.html


3 - Характеристика освітньої програми 

 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузі знань 05 Соціальні і поведінкові науки 

Спеціальність 051 Економіка 

Об’єкт діяльності: теорія, методологія наукового 

дослідження, феномени, явища і проблеми сучасних 

економічних процесів та систем.  

Цілі навчання: підготовка фахівців вищої кваліфікації з 

економіки, здатних розв’язувати комплексні проблеми 

в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності у сфері економіки, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань та/або професійної практики. 

Теоретичний зміст предметної області: 

концептуальні засади дослідження та розв’язання 

актуальних завдань у сфері економіки, що створюють 

підґрунтя для формування інноваційних рішень 

теоретичного та прикладного спрямування. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові та 

спеціальні методи, методики та технології, 

застосування яких уможливлює виконання 

оригінального наукового дослідження у сфері 

економіки, результати якого мають наукову новизну, 

теоретичну та практичну цінність. 

Інструментарій та обладнання: інформаційно-

комунікаційні системи, пакети прикладних програм, 

прилади та обладнання, необхідні для виконання 

наукових досліджень та забезпечення використання 

інноваційних технологій у науково-педагогічній 

діяльності. 

 

Орієнтація 

освітньої  

програми 

Освітня, дослідницька та прикладна. Наукові 

дослідження з новими та удосконаленими, практично 

спрямованими і цінними теоретичними і методичними 

результатами. 

 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Теоретична підготовка та наукові дослідження в галузі 

05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 

 051 Економіка. 

Ключові слова: національна економіка, економіка 

аграрного сектора, економіка суб’єктів 

господарювання, інноваційний розвиток, інституційне 

забезпечення, економічний механізм, аграрні 

відносини, аграрна політика, ефективність. 

 



Особливості 

програми 

Освітня складова програми. Програма спрямована на 

підготовку науковців економістів-аграрників, здатних 

вирішувати сучасні завдання і виклики розвитку 

аграрної сфери національної економіки. Формування 

науковців спирається на надбання наукових шкіл 

університету і майже сторічний досвід підготовки 

економічних кадрів у ЗВО.  

Програма реалізується у невеликих групах дослідників 

та передбачає диференційований підхід до здобувачів 

очної та заочної форм навчання. Професійна 

підготовка здобувачів постійно коригується і 

узгоджується з тематикою наукових досліджень 

кожного аспіранта. 

Програма передбачає 40 кредитів ЄКТС, з них для 

обов’язкових освітніх компонент 28 кредитів ЄКТС, з 

яких: 20 кредитів ЄКТС – це дисципліни загальної 

підготовки, що передбачають набуття аспірантом 

загальнонаукових (філософських), soft skills 

компетентностей, універсальних навичок дослідника; 

8 кредитів ЄКТС обов’язкові освітні компоненти 

професійної підготовки. Ще 12 кредитів ЄКТС 

передбачено на вибіркові освітні компоненти. 

Особливий акцент у процесі навчання відводиться на 

академічну доброчесність здобувачів.  

Наукова складова програми. Наукова складова 

освітньо-наукової програми передбачає здійснення 

власних наукових досліджень під керівництвом 

наукового керівника з відповідним оформленням 

одержаних результатів у вигляді дисертації. Ця 

складова програми не вимірюється кредитами ЄКТС, а 

оформляється окремо у вигляді індивідуального плану 

наукової роботи здобувача. 

Особливістю наукової складової освітньо-наукової 

програми підготовки докторів філософії з економіки є 

те, що окремі складові власних наукових досліджень 

аспіранти зможуть виконувати під час практичних 

занять з дисциплін професійної підготовки та 

проходження науково-педагогічної практики. 

Особливістю наукової складової програми є 

пріоритетна орієнтація на проведення досліджень 

економічних питань в аграрній сфері. 

 

 

 

 



4 - Придатність випускників працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Дослідницька та викладацька діяльність у закладах 

вищої освіти та наукових установах за спеціальністю. 

Адміністративна та управлінська діяльність у сфері 

економіки національної. 

Посади згідно з класифікатором професій України 

(ДК 003:2010, зі змінами): 

Адміністративна діяльність у сфері науки та освіти: 

1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та 

виробничого навчання; 

1237 Керівники науково-дослідних підрозділів та 

підрозділів з науково-технічної підготовки 

виробництва та інші керівники; 

1237.1 Головні фахівці - керівники науково-дослідних 

підрозділів та підрозділів з науково-технічної 

підготовки виробництва та інші керівники; 

1237.2 Начальники (завідувачі) науково-дослідних 

підрозділів та підрозділів з науково-технічної 

підготовки виробництва та інші керівники; 

1238 Керівники проектів та програм. 

Науково-педагогічна діяльність: 

231 Викладачі університетів та вищих навчальних 

закладів; 

235 Інші професіонали в галузі навчання; 

2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, 

ефективність господарської діяльності, раціоналізація 

виробництва, інтелектуальна власність); 

2441.1 Наукові співробітники (економіка). 

Діяльність у бізнес-секторі: 

Посади, що можуть займати фахівці освітнього 

ступеня «Магістр» спеціальності 051 Економіка. 

Місце працевлаштування. Установи, підпорядковані 

МОН України, іншим центральним органам 

виконавчої влади, заклади вищої освіти, науково-

дослідні установи, обласні та районні державні 

адміністрації, органи місцевого самоврядування, 

сільськогосподарські та інші підприємства різних 

форм власності. 

Подальше 

навчання 

Навчання для розвитку та самовдосконалення у 

науковій та професійній сферах діяльності, а також 

інших споріднених галузях наукових знань: 

навчання в докторантурі;  

освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у 

тому числі і закордоном). 



5 – Викладання та навчання 

Викладання та 

навчання 

Компетентністний підхід, студентоцентроване навчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, 

навчання на основі досліджень, індивідуальна освітня 

траєкторія, використання дистанційних технологій в 

освітньому процесі. 

З метою забезпечення підготовки висококваліфікованих 

докторів філософії з економіки викладання проводиться у 

вигляді проблемних лекцій, практичних занять із 

аналізом та розв’язанням проблемних ситуацій, дискусій, 

розвитку навичок дослідницької діяльності; самонавчання 

та консультацій з викладачами. 

Оцінювання Освітня складова програми. Система оцінювання 

знань за дисциплінами освітньо-наукової програми 

складається з поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль знань аспірантів проводиться в 

усній (опитування за результатами опрацьованого 

матеріалу) або письмовій формі або з використання 

засобів дистанційного навчання. 

Підсумковий контроль знань у вигляді екзамену/заліку 

проводиться в усній або письмовій формі та/або з 

використанням засобів дистанційного навчання. 

У межах дисциплін, що забезпечують професійну 

підготовку, оцінки з поточного і підсумкового 

контролю можуть виставлятися автоматично, якщо 

аспірантом 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.  

В процесі поточного та підсумкового контролю 

можуть зараховуватися результати навчання отримані 

в неформальній освіті відповідно до нормативно-

правових документів університету. 

Наукова складова програми. Оцінювання наукової 

діяльності здобувачів здійснюється на основі 

кількісних та якісних показників, що характеризують 

підготовку наукових праць, участь у конференціях, 

підготовку окремих частин дисертації відповідно до 

затвердженого індивідуального плану наукової роботи 

здобувача. Звіти здобувачів, за результатами 

виконання індивідуального плану, щосеместрово 

затверджуються на засіданні кафедр та вченій раді 

факультету з рекомендацією продовження (або 

припинення) навчання в аспірантурі.  



Кінцевим результатом навчання аспіранта (здобувача) 

є належним чином оформлений, за результатами 

наукових досліджень, рукопис дисертаційної роботи, 

надання висновку про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації. Здобувачі 

мають право на вибір спеціалізованої вченої ради. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність до самостійного проведення наукових 

економічних досліджень на високому теоретичному та 

методологічному рівні, зокрема, в аграрному секторі, і 

здійснення науково-педагогічної діяльності у закладах 

вищої освіти. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Оволодіння загальнонауковими 

компетентностями, спрямованими на формування 

системного наукового світогляду.  

ЗК 2. Здатність до критичного мислення генерування 

нових складних ідей, аналізу та синтезу цілісних знань. 

ЗК 3. Здатність спілкуватись з науковою спільнотою з 

метою презентації результатів наукових досліджень та 

їх оприлюднення державною, англійською та/або 

іншою іноземною мовою. 

ЗК 4. Здатність до науково-педагогічної діяльності у 

галузі економіки.  

ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань та 

академічної доброчесності. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

СК 1. Здатність до пошуку, обробки, аналізу та 

узагальнення інформації для проведення самостійних 

наукових досліджень у сфері економіки 

СК 2. Здатність обґрунтовано обирати та 

використовувати методи та інструменти наукових 

досліджень у сфері економіки. 

СК 3. Здатність до пошуку, обробки та аналізу та 

узагальнення інформації для проведення самостійних 

наукових досліджень у сфері економіки. 

СК 4. Здобуття мовних компетентностей, достатніх 

для представлення та обговорення результатів своєї 

наукової роботи іноземною мовою (англійською або 

іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній 

та письмовій формі, а також для повного розуміння 

іншомовних наукових текстів з економіки. 

СК 5. Здатність обґрунтовано використовувати 

інструменти дослідницько-інноваційної діяльності у 

сфері аграрної економіки. 

СК 6. Здатність осмислювати інституціональні засади 

та місце інституціоналізму в економіці. 



СК 7. Здатність систематизувати основні інститути 

здійснення господарської діяльності підприємства. 

СК 8. Здатність до використання людського капіталу 

як основи інноваційного розвитку. 

СК 9. Здатність до розробки моделі формування 

інноваційно-випереджувального розвитку економіки 

базовою основою якого є випереджувальний розвиток 

інтелектуально-інноваційного капіталу. 

СК 10. Здатність до встановлення якісних і кількісних 

взаємозв’язків між елементами економічного 

механізму і закономірностями розвитку 

відтворювального процесу в АПК. 

СК 11. Здатність до розробки та обґрунтування 

практичних рекомендацій щодо удосконалення 

окремих елементів економічного механізму АПК. 

СК 12. Здатність до розробки та обґрунтування 

пропозицій щодо удосконалення 

внутрішньогосподарського економічного механізму 

підприємств АПК. 

7 - Програмні результати навчання 

1. Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними теоріями і 

концепціями у сфері економіки. 

2. Організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження у сфері 

економіки на відповідному фаховому рівні, досягати наукових результатів, 

що створюють нові знання для розв’язання актуальних проблем теорії та 

практики.  

3. Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, 

гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати 

автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний 

розвиток та навчання інших.  

4. Застосовувати науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі 

навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за 

ефективність навчального процесу.  

5. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного 

співробітництва, представляти широкій науковій спільноті та громадськості у 

сфері економіки державною та іноземними мовами в усній та письмовій 

формі. 

6. Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати наукових 

досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо 

розвитку концептуальних і методологічних знань у галузі економіки.  

7. Демонструвати навички презентації та оприлюднення результатів 

наукових досліджень державною та іноземними мовами в усній та письмовій 

формі.  

8. Обирати та використовувати загальнонаукові та спеціальні методи 

наукових досліджень у галузі економіки.  



9. Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних досліджень у 

сфері економіки.  

10. Діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності в процесі 

проведення наукових досліджень, оприлюднення результатів та їх 

впровадження.  

11. Знання теоретико-методологічної бази інституціоналізму та вміння 

визначати концептуальні напрями розвитку інституціональної парадигми, 

вибудовувати систему ієрархії формальних (економічних та ринкових) 

інститутів суспільства, систему ієрархій і структуру інституцій та інститутів 

ринку. 

12. Вміння проводити підбір та узагальнення інформації, щодо існуючих в 

аграрній економіці інститутів державної підтримки модернізації інноваційної 

діяльності, обробляти та використовувати зібрані матеріали при обробці та 

використанні спеціальних методів економічних досліджень; здійснювати 

аналіз результатів досліджень та оптимізувати результати багатофакторного 

експерименту. 

13. Знання вимог до формування та оптимального використання виробничого 

потенціалу підприємства, вміння здійснювати оцінку витрат на його 

формування. 

14. Забезпечення конкурентоспроможності аграрних виробництв, вміння 

гармонізувати складові інноваційного зростання та інноваційно-

інвестиційної моделі потреб і трансформації галузі на основі високих 

міжнародних стандартів. 

15. Знання основних теоретичних підходів до формування економічного 

механізму АПК, його основних складових та їх  взаємозв’язок з ринковим 

механізмом. 

16. Вміння використання сучасних методів і прийомів проводити 

дослідження впливу окремих елементів економічного механізму на 

закономірності економічного розвитку АПК. 

17. Вміння здійснювати збір і обробку економічної інформації щодо окремих 

елементів економічного механізму АПК, прогнозувати можливий вплив змін 

окремих його елементів на закономірності економічного розвитку аграрного 

сектора.  

18. Знання економічного змісту та основних елементів внутрішнього 

економічного механізму підприємств АПК та встановлювати взаємозв’язків 

між окремими елементами внутрішнього економічного механізму із 

результатами господарської діяльності окремих суб’єктів господарювання в 

АПК. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

100 % науково-педагогічних працівників, залучених до 

викладання дисциплін освітньо-наукової програми, 

мають наукові ступені та/або вчені звання, з них: 5 осіб 

мають наукові ступені доктора наук або вчені звання 

професора, є визнаними професіоналами з досвідом 

практичної роботи за фахом.  



Крім того, до проведення занять долучаються фахівці-

практики, працівники інших закладів вищої освіти, 

роботодавці. Науково-педагогічні працівники один раз 

на п’ять років проходять підвищення кваліфікації за 

різними формами. 

Гарант, група забезпечення та науково-педагогічний 

склад, що забезпечує реалізацію ОНП, відповідають 

вимогам, визначеним Ліцензійними умовами 

провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає 

ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у 

сфері вищої світи і є достатнім для забезпечення якості 

освітнього процесу, зокрема: 

- навчальні корпуси; 

- фундаментальна бібліотека, читальні зали; 

- гуртожитки; 

- тематичні кабінети; 

- комп’ютерні класи; 

- пункти харчування; 

- точки бездротового доступу до мережі «Інтернет»; 

- мультимедійне обладнання; 

- спортивна зала, спортивні майданчики. 

 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

відповідає ліцензійним вимогам, має актуальний 

змістовий контент, базується на сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологіях та включає: 

- офіційний сайт ХНАУ: https://knau.kharkov.ua/ ; 

- точки бездротового доступу до мережі «Інтернет»; 

- необмежений доступ до мережі «Інтернет»; 

- фундаментальну бібліотеку, читальні зали; 

- електронну бібліотеку ХНАУ http://lib.knau.kharkov.ua; 

- віртуальне навчальне середовище Moodle 

http://moodle.knau.kharkov.ua/course/index.php ; 

- корпоративну пошту; 

- навчальний план; 

- графік навчального процесу; 

- програми та робочі програми навчальних дисциплін; 

- дидактичні матеріали для самостійної та 

індивідуальної 

роботи здобувачів з дисциплін; 

- критерії оцінювання рівня підготовки. 

 

https://knau.kharkov.ua/
http://lib.knau.kharkov.ua/
http://moodle.knau.kharkov.ua/course/index.php


9 - Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Харківським 

національним аграрним університетом ім. В.В. 

Докучаєва та закладами вищої освіти і науковими 

установами України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

У рамках міжнародних програм на основі двосторонніх 

договорів між Харківським національним аграрним 

університетом ім. В.В. Докучаєва та закладами вищої 

освіти і науковими установами країн-партнерів. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів  

вищої освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти 

проводиться на загальних умовах з додатковою 

мовною підготовкою. 

  

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements


2. Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна 

послідовність  

2.1. Перелік компонент ОНП 

 

Код н/д 

Компоненти освітньо-наукової програми 

Компоненти освітньо-наукової 

програми  

Кредити 

ЄКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОНП 

1.1 Цикл компонент загальної підготовки 

ОЗП.01 Філософія 4 екзамен 

ОЗП.02 Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 
6 екзамен 

ОЗП.03 Педагогіка вищої школи 3 залік 

ОЗП.04 Інформаційні технології у наукових 

дослідженнях 
3 залік 

ОЗП.05 Методологія наукових досліджень 4 екзамен 

Разом по циклу 20  

1.2. Цикл компонент професійної підготовки 

ОПП.01 

Інституційне забезпечення 

інноваційного розвитку аграрного 

сектора 

4 екзамен 

ОПП.02 Економічний механізм АПК 4 екзамен 

Разом по циклу 8  

 Усього обов`язкових компонент 28  

2. Вибіркові компоненти ОНП
* 

ВПП.1.1 Теорія та методологія сталого 

розвитку аграрного сектора економіки 

4 залік 

ВПП.1.2 Теорія та методологія державної 

підтримки розвитку аграрного сектора 

4 залік 

ВПП.2.1 Дослідження операцій в економіці 4 залік 

ВПП.2.2 Сучасна економічна теорія 4 залік 

ВПП.3.1 Цифрова економіка 4 залік 

ВПП.3.2 Економічна та продовольча безпека 4 залік 

 Загальний обсяг вибіркових 

компонент 

12  

Загальний обсяг освітньо-наукової програми 40  

 



2.2. Наукова складова 

 

Наукова складова передбачає проведення власного наукового 

дослідження під керівництвом наукового керівника.  

Основними елементами (етапами) такої роботи є:  

- затвердження теми дисертаційної роботи;  

- формулювання мети і завдань досліджень;  

- складання плану виконання дисертаційної роботи;  

- вибір методичних підходів і конкретних методів, їх адаптація 

відповідно до особливостей об’єкта, за необхідності розробка нових або 

модифікація існуючих методів у співпраці з науковим керівником;  

- аналіз літературних джерел за обраною темою (напрямом) 

дослідження з виокремленням проблем, що потребують вирішення;  

- проведення досліджень, апробація результатів та їх впровадження;  

- оприлюднення результатів досліджень у вигляді наукових статей, 

доповідей та презентацій;  

- оформлення результатів у вигляді дисертації, яка має бути 

самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання 

актуального наукового завдання, результати якого становлять оригінальний 

внесок у суму знань галузі економіки та оприлюднені у відповідних 

публікаціях. 

 

 

2.3. Структурно-логічна схема ОНП 

 

1 рік навчання 2 рік навчання 3 рік навчання 4 рік навчання 

ОЗП.01 ОПП.01 НС НС НС НС НС НС 

ОЗП.02 НС НС НС НС НС НС 

ОЗП.03 ОПП.02 НС НС НС НС НС НС 

ОЗП.04 ВПП.1.1 

(ВПП.1.2) 

НС НС НС НС НС НС 

ОЗП.05 ВПП.2.1 

(ВПП.2.2) 

НС НС НС НС НС НС 

НС ВПП.3.1 

(ВПП.3.2) 

НС НС НС НС НС НС 

НС НС НС НС НС НС НС НС 

 

ОЗП – Обов’язкові компоненти загальної підготовки 

ОПП - Обов’язкові компоненти професійної підготовки 

ВПП – Вибіркові компоненти  

НС – Наукова складова (підготовка кваліфікаційної роботи (дисертації) 

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється постійно діючою або разовою 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 вебсайті закладу вищої освіти (наукової установи) не пізніше 

наступного робочого дня з дати проведення засідання та зберігається на 

відповідному вебсайті не менше трьох місяців з дати набрання чинності 

наказу Університету про видачу здобувачеві диплома доктора філософії. 

Підготовка в аспірантурі завершується наданням висновку про наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Здобувачі 

мають право на вибір спеціалізованої вченої ради. 

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання 

аспірантом його індивідуального навчального 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 

України 

 

 



4. Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

 
Процедури СВЗЯВО Заходи СВЗЯВО 

Визначення 

принципів та 

процедур 

забезпечення якості 

вищої освіти 

В університеті затверджені «Політика забезпечення 

якості вищої освіти Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» та 

«Положення про забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в Харківському 

національному аграрному університеті 

ім. В. В. Докучаєва» 

Моніторинг та 

періодичний перегляд 

освітніх програм 

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм 

відбуваються відповідно до локальних нормативних 

документів університету. Механізм розроблення, 

затвердження, моніторингу та періодичного перегляду 

освітніх програм регулюється «Положенням про 

організацію освітнього процесу Харківського 

національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва», «Методичними рекомендаціями до 

розроблення та оформлення освітньої програми» і 

«Положенням про порядок створення, удосконалення, 

зміни та закриття освітніх програм Харківського 

національного аграрного університету 

ім.  В.В. Докучаєва». 
Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх 

програм, формуються як результат зворотного зв’язку з 

науково-педагогічними працівниками, здобувачами 

вищої освіти, випускниками і роботодавцями, а також з 

урахуванням прогнозування розвитку галузі та потреб 

суспільства. В університеті проходить щорічне 

опитування здобувачів вищої освіти, роботодавців, 

випускників щодо якості освітніх програм, результати 

якого обов’язково враховують під час їх перегляду 
Оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти 

Оцінювання здобувачів вищої освіти відбувається 

відповідно до «Положення про оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти у Харківському національному 

аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва» 
Оцінювання науково-

педагогічних і 

педагогічних 

працівників 

Оцінювання досягнень науково-педагогічних 

працівників відбувається у кінці календарного року 

відповідно до «Положення про рейтингову систему 

оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників і структурних підрозділів Харківського 

національного аграрного університету  

ім.В.В.Докучаєва». Результати оцінювання обов’язково 

оприлюднюють на сайті університету.  



Процедури СВЗЯВО Заходи СВЗЯВО 

Рейтингова система оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників університету забезпечує 

вимірювання рівня їхньої індивідуальної професійної 

активності відповідно до змісту наукової, навчально-

методичної та організаційно-виховної роботи і мотивує 

до зростання результативності  професійної діяльності 

Підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних, 

педагогічних та 

наукових працівників 

Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації 

освітнього процесу в рамках освітньої програми, 

проходять підвищення кваліфікації не рідше одного 

разу на п’ять років. Порядок підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників 

регулюється «Положенням про підвищення кваліфікації 

(стажування) педагогічних і науково-педагогічних 

працівників Харківського національного аграрного 

університету ім. В. В. Докучаєва» 

Наявність 

інформаційних систем 

для ефективного 

управління освітнім 

процесом 

Освітній процес в університеті забезпечено: 
− комп’ютерними системами, мультимедійним 

обладнанням; 
− необмеженим доступом до мережі «Інтернет»; 
− сайтом університету, електронною бібліотекою; 
− доступом до відкритих освітніх ресурсів; 
− платформою дистанційного навчання «Moodle»; 
− інформаційною системою планування та обліку 

навчальної роботи. 
Публічність 

інформації про освітні 

програми, ступені 

вищої освіти та 

кваліфікації 

Інформацію про освітні програми, ступені вищої освіти 

і кваліфікації розміщено на сайті університету у 

відкритому доступі 

Забезпечення 

дотримання 

академічної 

доброчесності 

працівниками та 

здобувачами вищої 

освіти, у тому числі 

створення і 

забезпечення 

функціонування 

ефективної системи 

запобігання та 

виявлення 

академічного плагіату 

Забезпечення дотримання академічної доброчесності 

працівниками університету і здобувачами вищої освіти 

регламентовано Кодексом академічної доброчесності 

Харківського національного аграрного університету 

ім. В. В. Докучаєва.  
В університеті функціонує система запобігання та 

виявлення плагіату в роботах працівників та здобувачів 

вищої освіти з використанням спеціалізованого 

програмного забезпечення 
 



5. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньо-наукової програми 

 

Компетентності 

ОНП 

Компоненти освітньо-наукової програми 

ОЗП.01 ОЗП.02 ОЗП.03 ОЗП.04 ОЗП.05 ОПП.01 ОПП.02 

ЗК 1. +    +   

ЗК 2. +    +   

ЗК 3.  +  +    

ЗК 4.   +  +   

ЗК 5.   +  +   

СК 1.    + +   

СК 2. +    +   

СК 3.    + +   

СК 4.  +      

СК 5.    +    

СК 6.      +  

СК 7.      +  

СК 8.      +  

СК 9.      +  

СК 10.       + 

СК 11.       + 

СК 12.       + 

 



6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньо-наукової програми 

 

Програмні 

результати 

навчання 

Компоненти освітньо-наукової програми 

ОЗП.01 ОЗП.02 ОЗП.03 ОЗП.04 ОЗП.05 ОПП.01 ОПП.02 

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.       + 

 

 
 



7. Перелік нормативних документів, на яких базується ОНП 
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