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1. Загальні положення 

 

1.1. Порядок проходження документів здобувачів наукових ступенів та організація 

процесу захисту дисертації на здобуття наукових ступенів доктора філософії або доктора 

наук у спеціалізованій вченій раді Д 38.806.01 у Миколаївському національному аграрному 

університеті (далі – МНАУ) у регламентується Законом України «Про вищу освіту» від 01 

липня 2014 р. №1556-VII, «Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 р. №567, «Положенням про спеціалізовану вчену раду», 

затвердженого наказом МОНмолодьспорту України від 14.09.2011 р. №1059, Наказом №1112 

від 17.10.2012 р. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування 

результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», Наказом 

№1380 від 03.12.2012 р. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про 

внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 

2012 р. №1112», Наказом № 758 від 14.07.2015 Міністерства освіти і науки «Про 

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів». 

1.2. Даним положенням встановлюється порядок проходження документів та 

організацію процесу захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора 

філософії або доктора економічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 38.806.01 у МНАУ. 
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2. Порядок проходження документів здобуття наукових ступенів 

доктора філософії або доктора економічних наук у спеціалізованій 

вченій раді Д 38.806.01 

 

2.1. Для здобувачів, які виконували дисертаційну роботу в інших установах та ВНЗ на 

ім’я ректора МНАУ подається: 

- лист-клопотання керівника організації, де виконувалась робота з проханням про 

прийом дисертаційної роботи до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 38.806.01 (додаток 

А); 

- клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо 

здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця ( у 2 прим.) (додаток Б). 

- заява від здобувача із зазначенням назви, теми та керівника на ім’я ректора МНАУ 

(додаток В); 

- висновок організації, де виконувалась дисертаційна робота, про наукову і практичну 

цінність дисертації ( у 2 прим.) (додаток Г). 

Відповідно до Положення про попередню експертизу дисертацій, поданих на здобуття 

наукового ступеня кандидата (доктора) наук у Миколаївському національному аграрному 

університеті (затвердженого Вченою радою університету протокол № 1 від 29.08.2014р.) за 

визначенням ректора МНАУ призначається засідання міжкафедрального наукового семінару. 

Результати проходження оформлюються у вигляді витягу із протоколу семінару із 

зазначенням експертної оцінки дисертаційної роботи членів міжкафедрального наукового 

семінару (додаток Д). 

Міжкафедральний науковий семінар рекомендує дисертацію до розгляду в 

спеціалізованій вченій раді Д 38.806.01 за умови висновку, що свідчить про її оригінальний 

характер та відсутність авторських запозичень. 

Перевірка дисертації на академічних плагіат здійснюється на госпрозрахунковій 

основі. 
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Витяг із протоколу, оформлений відповідно до вимог і підписаний головуючим на 

засіданні та секретарем, затверджується ректором МНАУ. 

2.2. Для здобувачів, які виконували дисертаційну роботу у МНАУ подається витяг із 

протоколу, що оформлюється за встановленим зразком (додаток Г). Витяг із протоколу 

засідання між кафедрального наукового семінару затверджується ректором МНАУ у термін, 

що не перевищує 1 місяць і є чинним протягом одного року з дня проведення між 

кафедрального наукового семінару до моменту захисту дисертації у спеціалізованій вченій 

раді.  

2.3. Відповідно до додатка 2 «Положення про спеціалізовану вчену раду», 

затвердженого наказом МОНмолодьспорту України від 14.09.2011 р. №1059 здобувач до 

спеціалізованої вченої ради подає такий пакет документів: 

1) заяву на ім’я голови спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 (додаток Ж); 

2) ксерокопію першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники, засвідчуються 

вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01). 

3) особову картку (форма П-2ДС), затверджену наказом Міністерства статистики 

України від 26.12.95 №343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за 

№484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, 

засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з 

фотокарткою, на якій проставлена печатка тієї установи (два примірники). Особова картка 

повинна бути завірена за місцем основної роботи (навчання) здобувача. Якщо здобувач 

тимчасово не працює, до особової картки, засвідченої за останнім місцем основної роботи 

(навчання) здобувача додається документ, який це підтверджує (довідка з центру зайнятості) 

(2 примірники) (додаток З); 

4) копію диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники, засвідчується вченим 

секретарем спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01). 

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної 

держави, то додатково надається переклад документів українською мовою, засвідчений 

нотаріально, та копія довідки про визначення іноземного документа про освіту, виданої 
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МОН України (2 примірники, засвідчується вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 

38.806.01). 

Копію свідоцтва про зміну імені (2 примірники, засвідчується вченим секретарем 

спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01), у випадку зміни здобувачем імені; 

5) посвідчення про складені кандидатські іспити, засвідчене підписами і печаткою 

установи за формою, визначеною «Положенням про підготовку науково-педагогічних і 

наукових кадрів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 

р. №309 (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук) (2 примірники); 

6) витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому 

порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня навчався в аспірантурі (2 примірники); 

7) копію диплому про науковий ступінь кандидата наук (2 примірники, засвідчується 

вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01) – для здобувачів наукового 

ступеня доктора наук; 

У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом 

іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання  документів про 

наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та 

конвенціями, то додатково додаються переклад документа українською мовою, нотаріально 

засвідчений (для іноземців); 

8) висновок установи, де виконувалась дисертація про наукову і практичну цінність 

дисертації (2 примірники); 

9) відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його 

роботи в процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи 

наукового керівника (наукового консультанта); 

Всі документи у переліченому вище порядку разом з описом документів складаються 

у папку-швидкозшивач атестаційної справи здобувача. 

10) до документів додаються: 

• дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами; 



  

Миколаївський  національний аграрний університет  

ПРО ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ 

ДОКУМЕНТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ 

ПРОЦЕСУ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙНИХ 

РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ 

СТУПЕНІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ АБО 

ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК У 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ Д 

38.806.01 У МИКОЛАЇВСЬКОМУ 

НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 

 

СО  5.100.06-01.2017 

 

 

Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено  Сторінка 7 із 72 

• автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та 

підписаний автором на обкладинці (2 примірники); 

• монографії (5 примірників), авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані 

тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, 

шкіл (копії), перераховані в авторефератів, засвідчені вченим секретарем спеціалізованої 

вченої ради Д 38.806.01 (в одному примірнику); 

• препринти (відповідно до Положення про публікацію препринтових видань у 

МНАУ, затвердженого Вченою радою МНАУ від 26.11.2013р. протокол № 3) (2 

примірники); 

 Копії друкованих статей подаються разом із копіями 1-2 сторінок номеру журналу, 

в якому вони опубліковані, та змісту до прізвища автора. На момент подання документів у 

спецраду від дня виходу (розсилки) останньої публікації повинен пройти 1 місяць для 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії та 2 місяці для докторської 

дисертації. 

• автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації або дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії (для здобувачів наукового ступеня доктора 

наук); 

• примірник захищений кандидатської дисертації або дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії (для здобувачів наукового ступеня доктора наук); 

• компакт–диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом 

автореферату. Ім’я файла – aref.doc ( 2 примірники); 

• компакт–диск, на  якому міститься файл з текстом дисертації. Ім’я файла – dis.doc 

(2 примірники).    

2.4. За необхідності, відповідно до п. 15 чинного «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», спеціалізована 

вчена рада призначає додатковий кандидатський іспит здобувачеві наукового ступеня 

кандидата наук (доктора філософії), який не має повної вищої освіти у галузі науки, з якої 

підготовлено дисертацію. 
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2.5. За своєчасність і якість і оформлення документів відповідальність несе вчений 

секретар спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01. 
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3. Організація захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових 

ступенів доктора філософії або доктора економічних наук у спеціалізованій 

вченій раді Д 38.806.01 

 

3.1. Захист дисертації відбувається на госпрозрахунковій основі. Без оплати можуть 

захищатися аспіранти, докторанти, співробітники МНАУ. 

3.2. Процедура попереднього розгляду регулюється п. 3 ««Положення про 

спеціалізовану вчену раду», затвердженого наказом МОНмолодьспорту України від 

14.09.2011 р. №1059. Комісія спеціалізованої вченої ради встановлює науковий рівень 

дисертації, відповідність її профілю ради, кількість і обсяг публікацій та повноту 

опублікованих матеріалів дисертації, а також надає пропозиції щодо призначення 

офіційних опонентів (після визначення офіційних опонентів, надсилається лист за 

підписом ректора МНАУ на ім’я ректора університету, де працюють потенційні 

опоненти (додаток К)) та переліку установ  і організацій, до яких надсилаються  

автореферати дисертацій (Лист МОН України від 17.04.2015 № 1/9-204 «Про 

розсилання авторефератів дисертацій»). 

3.3. Відповідно до Наказу №1112 від 17.10.2012 р. Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів 

доктора і кандидата наук» за темою дисертації на здобуття наукового ступеня для: 

1) доктора економічних наук необхідна наявність не менше 20 публікацій у наукових 

фахових виданнях України та інших держав, з яких: 

– не менше чотирьох публікацій у виданнях іноземних держав або у виданнях 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз; 

– не більше п’яти публікацій в електронних наукових фахових виданнях; 

2) доктора філософії необхідна наявність не менше 5 публікацій у наукових фахових 

виданнях України, з яких: 
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– не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які 

включені до міжнародних наукометричних баз; 

– одна із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому 

виданні. 

3.4. Серед статей, які опубліковані у виданнях іноземних держав, у фахових виданнях 

України або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, бажано 

мати одноосібні публікації. 

3.5. При розгляді дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

комісія обов’язково повинна визначити, якою мірою в ній використані матеріали і висновки 

кандидатської дисертації або дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

(матеріали кандидатської дисертації або дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії можуть використовуватись лише в оглядовій частині докторської дисертації; 

положення і результати, які виносилися на захист кандидатської дисертації, не можуть 

виноситися на захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук). 

3.6. Спеціалізована вчена рада Д 38.806.01 приймає дисертації до захисту тільки після 

їх перевірки на академічний плагіат. 

3.7. Результати перевірки роботи на академічний плагіат аналізує експертна комісія 

спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01, після чого рада приймає відповідне рішення. У 

випадку встановлення комісією спеціалізованої вченої ради факту текстових запозичень, 

відповідно до п.4.7. чинного «Положення про спеціалізовану вчену раду», затвердженого 

наказом МОНмолодьспорту України від 14.09.2011 р. №1059 робота знімається з розгляду і 

повертається здобувачеві без права її повторного захисту. Якщо дисертаційна робота 

визнається самостійним дослідженням, в якому відсутні недозволені компіляції, це 

зазначається окремим пунктом у висновку комісії спеціалізованої вченої ради та, відповідно, 

у витягу з протоколу спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до захисту. 

3.8. У разі позитивного висновку експертної комісії (додаток Л) дисертаційна 

робота і документи здобувача представляються на засіданні ради, що відповідним чином 

відмічається у протоколі. 
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3.9. На засіданні вчений секретар знайомить присутніх з документами здобувача, 

після чого один з членів експертної комісії виголошує висновок комісії. Рада приймає 

дисертаційну роботу до захисту відкритим голосуванням простою більшістю голосів. 

3.10. Спеціалізована вчена рада Д 38.806.01 приймає до захисту дисертацію на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук не пізніше ніж через три місяці після 

подання здобувачем усіх документів, а кандидатську або дисертацію на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії – не пізніше, ніж через два місяці. 

3.10. Після цього проводиться обговорення і затвердження кандидатур офіційних 

опонентів (інформацію про попередню згоду опонентів надає голова ради або вчений 

секретар) (додаток М) та переліку спеціалістів, установ  яким доцільно надіслати 

автореферат (додаток Л). 

3.11. Згідно п. 18. «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» призначаються 

офіційні опоненти з числа компетентних учених із спеціальності, за якою подано дисертацію. 

3.12. Для розгляду дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних 

наук призначаються три офіційних опоненти – доктори наук, причому тільки один з них 

може бути членом спеціалізованої вченої ради, де проводитиметься захист, чи штатним 

працівником вищого навчального закладу або наукової установи, в якій утворено 

спеціалізовану вчену раду. 

3.13. Для розгляду кандидатської дисертації або дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії призначаються два офіційних опоненти, з яких один – доктор 

наук, а другий – доктор або кандидат наук або доктор філософії, причому тільки один з них 

може бути членом спеціалізованої вченої ради, де проводитиметься захист, чи 

співробітником вищого навчального закладу або наукової установи, в якій утворено 

спеціалізовану вчену раду. 

3.14. Офіційними опонентами не можуть бути: 
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– голови, заступники голів і вчені секретарі спеціалізованих вчених рад, в яких 

проводитиметься захист; 

– наукові керівники; 

– співавтори опублікованих праць здобувача; 

– керівники вищих навчальних закладів або наукових установ та їх заступники за 

основним місцем роботи здобувача або за місцем виконання дисертації, або за місцем 

прикріплення здобувача для підготовки дисертації, або за місцем її захисту; 

– співробітники кафедр, лабораторій, секторів, відділів, де виконувалася дисертація, 

де працює здобувач, де він прикріплений або де проводилися науково-дослідні роботи, щодо 

яких здобувач є замовником або виконавцем (співвиконавцем); 

– члени атестаційної колегії МОН; 

– члени експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій. 

3.15. Офіційні опоненти та науковий керівник (консультант) не можуть бути 

співробітниками однієї і тієї самої організації. Члени експертних рад з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН можуть бути призначені офіційними опонентами за виняткових 

обставин за погодженням з МОН. 

3.16. Протягом року особа може бути призначена офіційним опонентом для захисту 

не більш як п’яти дисертацій. 

3.17. Рада своїм рішенням дозволяє друкувати автореферат і доручає експертній 

комісії підготувати проект висновку ради про дисертацію (додаток П ). 

3.18. В необхідних випадках рада приймає рішення про введення до складу ради 

додаткових членів. 
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4. Формування пакету документів після прийняття дисертації до 

захисту 

 

4.1. Після прийняття дисертації до захисту формуються наступні документи та 

додаються до раніше поданих здобувачем документів:  

1) висновок комісії спеціалізованої вченої ради (2 примірники) (додаток Л); 

2) витяг із протоколу спецради про прийняття до захисту (2 примірники) (додаток Р); 

3) відомості про офіційних опонентів – на електронному та паперовому носіях  

(Додаток 10 до Положення про спеціалізовану вчену раду)(2 примірники) (додаток С). 

Особова справа здобувача зберігається у вченого секретаря спеціалізованої вченої 

ради. 

4.2. Після рекомендації спеціалізованою вченою радою дисертації до захисту 

відповідно до Листа Міністерства від 20.05.2015 № 14/1-274-15 «Щодо друку повідомлень 

здобувачів наукових ступенів» вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 до 

20 числа поточного місяця надсилає фахівцям МОН України з поштових скриньок 

спеціалізованих вчених рад відскановані оригінали повідомлень (оформлені відповідно до 

зразка) (додаток Т) у форматі TIFF або JPG, текст повідомлень у форматі Word та квитанцію 

про сплату послуг (з відміткою банку), в якій обов’язково має бути зазначені прізвище, ім’я 

та по батькові здобувача. 

4.3. Якщо у надісланих документах у фахівцях немає зауважень, то пакет документів 

відразу надсилається МОН України до видавництва «Педагогічна преса» на друк. 

4.4. У разі виявлення у повідомленні неточностей та помилок пакет документів 

повертається до ради на доопрацювання. 

4.5. Фахівець МОН України, якому надсилаються документи, щодо публікації 

повідомлень (економічні науки) - Гаєвський Андрій Миколайович - 278 16 61; 

gaevskij@bigmir.net. 

4.6. Усі платежі здійснюються винятково в безготівковій формі. 

4.7. Вартість публікації повідомлення становить 210 грн. з ПДВ. 



  

Миколаївський  національний аграрний університет  

ПРО ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ 

ДОКУМЕНТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ 

ПРОЦЕСУ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙНИХ 

РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ 

СТУПЕНІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ АБО 

ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК У 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ Д 

38.806.01 У МИКОЛАЇВСЬКОМУ 

НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 

 

СО  5.100.06-01.2017 

 

 

Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено  Сторінка 14 із 72 

Реквізити: ДІВП видавництво «Педагогічна преса»: р/р 26008000117401 в ПАТ 

«Альфа–банк», м. Києва, МФО300346, код ЄДРПОУ 24093064, ІПН 240930626120, СПП 

38415994. Призначення платежу – оплата за розміщення повідомлення у «Спецвипуску 

газети «Освіта України». 

Адреса редакції: 03680, м. Київ, вул. О.Довженка, 3, ДІВП видавництво «Педагогічна 

преса», редакція «Спецвипуску газети «Освіта України» (станція метро «Шулявська»). 

Телефон для довідок: (044) 456 37 03. 

Сайт: http://pedpresa.ua/ 

4.8. Автореферат дозволяється розсилати тільки після подання здобувачем вченому 

секретарю ради примірника публікації (ксерокопії) повідомлення про захист. Ксерокопія 

повідомлення про захист додається до документів здобувача. 

4.9. Автореферат візується членами експертної комісії, офіційними опонентами, 

науковим консультантом (керівником) дисертації, головою та вченим секретарем 

спеціалізованої вченої ради (додаток У). 

4.10. Підписаний примірник автореферату та його електронна версія передається до 

типографії для тиражування. Автореферат друкують державною мовою України.  

4.11. Для розсилання автореферату готується список розсилки згідно Листа МОН 

України від 17.04.2015 № 1/9-204 «Про розсилання авторефератів дисертацій»за підписом 

вченого секретаря ради (додаток Н). 

4.12. В надруковані автореферати вноситься інформація про дату і час захисту, дату 

розсилки. Автореферати не пізніше, як за місяць до захисту, розсилаються у відповідності до 

списку розсилки з відміткою (штампом) пошти. Штамп пошти проставляється на кожному 

аркуші списку розсилки. 

4.13. При визначенні кількості друку примірників автореферату слід до кількості 

визначеної у розсилці додати 25 примірників (для здобувачів наукового ступеня доктора 

економічних наук) та 24 примірники (для здобувачів наукового ступеня доктора філософії), 

які роздаються членам спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 під час захисту, 8 примірників 

– для оформлення атестаційної справи, 2 примірники – для Бібліотеки МНАУ. 

http://pedpresa.ua/
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4.14. Розсилка автореферату дисертації на здобуття наукового ступеня здійснюється 

не пізніше ніж за місяць до захисту за списком адресатів, який визначила спеціалізована 

вчена рада Д 38.806.01 (Лист МОН України від 17.04.2015 № 1/9-204). 
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5. Порядок захисту дисертації на здобуття наукового ступеня 

 

5.1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня проводиться не раніше як через 

місяць після розсилки автореферату. 

5.2. Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та 

Наказу № 758 від 14.07.2015 Міністерства освіти і науки «Про оприлюднення дисертацій та 

відгуків офіційних опонентів» автореферат дисертацій не пізніше, ніж за 30 календарних 

днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації розміщується в режимі 

читання на офіційному веб-сайті МНАУ (http://www.mnau.edu.ua). 

5.3. За місяць до призначеної дати захисту один примірник дисертації, 2 примірники 

автореферату, 2 препринта, 5 примірників монографії (для здобувачів наукового ступеня 

доктора економічних наук)  передаються до Бібліотеки МНАУ (54010, м. Миколаїв, вул. 

Генерала Карпенка, 73 навчальний корпус №1) для ознайомлення з результатами 

дослідження.  Бібліотека дає підтвердження (довідку відповідного зразка, яка додається до 

атестаційної справи здобувача) здобувачеві про надходження примірника дисертації та 

автореферату із зазначенням дати надходження. 

5.4. Автореферат, препринт, монографія подаються до Бібліотеки МНАУ й в 

електронному вигляді. 

5.5. Учений секретар спеціалізованої вченої ради на веб-сайті МНАУ 

(http://www.mnau.edu.ua) розміщує повідомлення про захист дисертації із зазначенням дати, 

аудиторії захисту, прізвищ офіційних опонентів, керівника та текст автореферату у PDF – 

форматі. 

5.6. Направлення дисертації на розгляд офіційним опонентам супроводжується 

офіційним листом за підписом ректора МНАУ встановленого зразка. 

5.7. Відгуки офіційних опонентів мають бути оформлені відповідно до п.3.8 

«Положення про спеціалізовану вчену раду» та зареєстровані не пізніше ніж за 10 

календарних днів до дня захисту дисертації. 
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5.8. Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та 

Наказу № 758 від 14.07.2015 Міністерства освіти і науки «Про оприлюднення дисертацій та 

відгуків офіційних опонентів» відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді не 

пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті 

дисертації розміщується в режимі читання на офіційному веб-сайті МНАУ 

(http://www.mnau.edu.ua). 

5.9. Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та 

Наказу № 758 від 14.07.2015 Міністерства освіти і науки «Про оприлюднення дисертацій та 

відгуків офіційних опонентів» примірник дисертації в електронному вигляді не пізніше ніж 

за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, а у 

разі підготовки дисертації у вигляді опублікованої монографії - автореферат дисертації в 

електронному вигляді розміщується в режимі читання на офіційному веб-сайті МНАУ 

(http://www.mnau.edu.ua). 

5.10. Засідання ради для захисту дисертації проводиться державною мовою за такою 

процедурою: 

- до відкриття засідання члени ради мають бути ознайомлені з проектом висновку 

щодо дисертації, підготовленим комісією ради; 

- головуючий за даними реєстраційної картки присутності членів спеціалізованої 

вченої ради, інформує членів ради про правоможність зібрання і за наявності кворуму 

відкриває засідання; 

- головуючий інформує членів ради про погоджену зі здобувачем мову захисту 

дисертації; 

- оголошуються порядок денний, назва дисертації, відомості про офіційних опонентів; 

- вчений секретар доповідає про подані здобувачем документи та про їх відповідність 

вимогам, установленим законодавством; 

- здобувач викладає основні положення дисертації та відповідає на запитання, подані 

усно чи письмово; 

- виступ наукового керівника (консультанта); 

http://www.mnau.edu.ua/
http://www.mnau.edu.ua/
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- учений секретар оголошує висновок організації, де виконувалась дисертація або до 

якої був прикріплений здобувач, відгуки на дисертацію про її наукову і практичну цінність і 

на автореферат; 

- здобувач відповідає на зауваження, які містяться у відгуках; 

- виступ офіційних опонентів; 

- після виступу кожного опонента здобувачеві надають слово для відповіді; 

- після кожного виступу здобувача для відповіді на зауваження офіційних опонентів 

головуючий пересвідчується, чи задоволений опонент цією відповіддю; 

- прилюдне обговорення дисертації, у якому мають право взяти участь усі присутні на 

засіданні; члени ради – доктори наук зі спеціальності, за якою підготовлена дисертація, 

повинні під час засідання обов’язково встановити рівень теоретичної підготовки здобувача, 

його особистий внесок у розв’язання наукової проблеми чи у вирішення конкретного 

наукового завдання, обізнаність здобувача з результатами наукових досліджень інших 

учених із зазначених у дисертації наукових проблем чи наукових завдань та їх порівнянність 

з результатами наукових досліджень здобувача; 

- прикінцеве слово здобувача; 

- вибори лічильної комісії для проведення таємного голосування; 

- таємне голосування членів ради щодо присудження здобувачеві наукового ступеня; 

- оголошення результатів таємного голосування (рішення вважається позитивним, 

якщо за нього проголосували не менш як три чверті від кількості присутніх на засіданні 

членів ради); 

- затвердження протоколу лічильної комісії простою більшістю голосів членів ради, 

присутніх на засіданні (після оформлення протоколу про результати голосування лічильна 

комісія опечатує всі бюлетені й додає їх до свого протоколу). Підставою для не затвердження 

протоколу лічильної комісії може бути лише виявлене порушення процедури голосування. У 

разі не затвердження протоколу лічильної комісії рада проводить повторне голосування; 

- обговорення проекту та прийняття висновку ради; 
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 - головуючий оголошує рішення ради щодо присудження здобувачу наукового 

ступеня з відповідної галузі науки та за відповідною спеціальністю. 

На цьому захист дисертації вважається закінченим. 

5.11. При позитивному рішенні щодо присудження наукового ступеня приймається 

висновок ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на 

засіданні членів ради. У висновку (додаток П) повинні бути викладені найсуттєвіші наукові 

результати, які одержав здобувач особисто, оцінка їх достовірності та новизни, значення для 

теорії і практики та рекомендації щодо використання, а також вказується, яким вимогам 

Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника відповідає дисертація. 

5.12. При негативному рішенні щодо присудження наукового ступеня висновок не 

приймається. 

5.13. Здобувач має право зняти дисертацію з розгляду за письмовою заявою, поданою 

на засіданні ради до початку таємного голосування. У такому разі здобувачеві повертаються 

документи, які він подав до ради, за винятком заяви, одного примірника дисертації та 

автореферату. 

5.14. Оформлення необхідних документів та оплата відряджень членів ради і 

офіційних опонентів здійснюється бухгалтерією МНАУ за поданням вченого секретаря 

спеціалізованої вченої ради і оформлюється наказом ректора МНАУ. 

5.15. Оформлена відповідно до вимог атестаційна справа подається вченим 

секретарем спеціалізованої вченої ради у місячний термін до МОН України. Другий 

примірник атестаційної справи зберігається у вченого секретаря університету і у визначений 

термін передається в архів. 

5.16. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради несе персональну відповідальність 

за ідентичність стенограми та аудіозапису засідання, оформлення атестаційної справи 

відповідно до вимог МОН України (п.4.8. «Положення про спеціалізовану вчену раду»). 

5.17. Розміщені відповідно до підпункту 1 пункту 1 Наказу № 758 від 14.07.2015 

Міністерства освіти і науки «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних 
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опонентів»матеріали (автореферат, дисертація, відгуки офіційних опонентів) зберігаються у 

відкритому доступі на офіційному веб-сайті МНАУ протягом трьох місяців з дати видачі 

диплома доктора філософії або доктора наук. 

5.18. Усю повноту відповідальності за якість та своєчасність проходження зазначених 

у цьому положенні документів та організацію процесу захисту дисертаційних робіт на 

здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора економічних наук несуть голова  та 

вчений секретар спеціалізованої вченої ради університету. 
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6. Прикінцеві положення 

 

6.1. Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора. 

6.2. Зміни та доповнення до Положення у разі потреби можуть вноситися наказом 

ректора або наказом ректора за рішенням вченої ради Миколаївського національного 

аграрного університету. 

6.3. Дія Положення скасовується наказом ректора за рішенням вченої ради 

Миколаївського національного аграрного університету. 
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Додаток А 

Лист-клопотання керівника організації, де виконувалась робота з проханням про 

прийом дисертаційної роботи до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 38.806.01 

 

На бланку організації 

 

 

 

Ректорові Миколаївського національного  

аграрного університету 

проф. Шебаніну В.С.  

 

 

 

 

 

 

Шановний В’ячеславе Сергійовичу! 

Ректорат ____________________ (вказати вищий навчальний заклад) просить Вас 

прийняти до розгляду дисертацію______________ (ПІБ здобувача) на здобуття наукового 

ступеня____________ (доктора філософії або доктора економічних наук) зі спеціальності 

_________ (вказати спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами за видами економічної 

діяльності), 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка) на 

тему_____________ (вказати тему роботи). 

 

 

 

 

 

З повагою, ректор                                                                П.І.Б. 
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Додаток Б 

Клопотання-характеристика державного службовця 

На бланку організації 

 

 

 

Ректорові Миколаївського національного  

аграрного університету 

проф. Шебаніну В.С.  

 

 

 

 

 

 

Шановний В’ячеславе Сергійовичу! 

___________ (ПІБ здобувача) за час роботи у ________ (вказати місце роботи) 

зарекомендував(ла) себе як високопрофесійний фахівець, відповідальний співробітник, йому 

(їй) притаманні професійна компетенція та самостійність у роботі. 

___________ (ПІБ здобувача) постійно працює над підвищенням свого фахового 

рівня, тому я не маю заперечень щодо захисту у спеціалізованій вченій раді Д 38.806.01 

Миколаївського національного аграрного університету його(її) дисертаційної роботи на 

тему_____________ (вказати тему роботи) на здобуття наукового ступеня____________ 

(доктора філософі або доктора економічних наук) зі спеціальності _________ (вказати 

спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності), 08.00.05 – 

розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).  

 

 

 

З повагою, ____(посада)                                                               П.І.Б. 
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Додаток В 

 

ЗРАЗОК 

 

Ректорові Миколаївського національного 

аграрного університету  

проф. Шебаніну В.С. 

 

(вчений ступінь, вчене звання, посада )  

__________________________________________ 

(назва закладу) 

____________________________________ 

 
                       (Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача) 

 

 

Заява 

Прошу прийняти для проведення попередньої експертизи підготовлену мною 

дисертацію на тему «_________________» на здобуття наукового ступеня 
                                                            (вказати тему дисертації) 

доктора філософії /наук в галузі _________ зі спеціальності ____________ на  
                                                      (вказати галузь)                                         (шифр та назва спеціальності) 

предмет визначення можливості подальшого захисту у спеціалізованій вченій раді 

__________ Миколаївського національного аграрного університету.  

        (шифр спецради*) 

Дисертація подається до захисту вперше.  

Робота виконана у ___________________________________. 
                                                                         (вказати установу, де виконана робота) 

 

Дата                                                                                                   підпис 
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Додаток Г 

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ" 

Ректор Миколаївського національного 

аграрного університету, д.т.н., професор, 

член-кореспондент НААНУ, академік 

АНВОУ, заслужений діяч науки і техніки 

України 

__________________ В.С. Шебанін 

 «____»________ 201_ р. 

 

 

ВИСНОВОК 

Миколаївського національного аграрного університету по дисертаційній роботі ПІБ 

на тему «………………..», поданій на здобуття наукового ступеня доктора філософії/наук в 

галузі ___________________ наук за спеціальністю ………………………………….. 

  

ВИТЯГ  

з протоколу № _  міжкафедрального наукового семінару  

Миколаївського національного аграрного університету 

від _________201__ р. 

ПРИСУТНІ: ___ із ___ членів міжкафедрального семінару (реєстраційна картка  

присутніх додається). 

 

На засідання запрошені (перерахувати із зазначенням місця основної 

роботи, посади, наукового ступеня, вченого звання): 

1._________________________ 

2._________________________ 

 

На засіданні присутні аспіранти кафедри (перерахувати із зазначенням 

прізвища, ім’я, по батькові): 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

 

З присутніх – ___ докторів наук та ____ кандидатів наук – фахівці за 

профілем представленої дисертації.. 

Голова засідання –. 

Секретар –  

(вказати науковий ступінь, вчене звання, посаду, прізвище, ініціали 

головуючого на засіданні та секретаря). (Якщо науковим керівником чи 

консультантом  здобувача наукового ступеня є голова міжкафедрального 

наукового семінару, то головувати на засіданні повинен його заступник) 
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ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

Обговорення дисертаційної роботи ПІБ на тему «…………………», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії / наук в галузі ________   наук за 

спеціальністю …………………………... 

Тему дисертації затверджено “___”_____201__р. на засіданні вченої ради (Назва 

організації)  протокол № __ та уточнена “___”_____201__р. на засіданні вченої ради (Назва 

організації)  протокол № __ “___”_____201__р.  

Науковий керівник (консультант) – ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада. 

Попередню експертизу дисертаційної роботи, автореферату, наукових праць 

здобувача провели та підготували проект висновку рецензенти:  

1. ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада. 

2. ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада. 

3. ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Доповідь здобувача (прізвище, ім’я, по батькові) за матеріалами дисертаційної 

роботи: «_____________», представленої на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

/наук в галузі (вказати галузь) наук за спеціальністю (вказати шифр та назву наукової 

спеціальності). 

 

ВИСТУПИЛИ:  

З оцінкою дисертаційної роботи ____(вказати прізвище, та ініціали здобувача) 

виступили рецензенти:  

• _______________________________ (виступ додається); 

• _______________________________ (виступ додається); 

• _______________________________ (виступ додається). 

(вказати посаду, науковий ступінь, прізвище, ім’я, по батькові рецензентів), 

 

Обов’язково зазначити (Рекомендувала роботу до подання до захисту на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії /наук в галузі _____ наук за спеціальністю 

…………………… у спеціалізованій вченій раді. 

В обговоренні дисертаційної роботи також взяли участь: 

1. 

2. 

3. (вказати посаду, науковий ступінь, прізвище, ім’я, по батькові промовців та 

зазначити позитивні сторони та зауваження, які прозвучали у виступах). 

4.науковий керівник (консультант) - вказати посаду, науковий ступінь, прізвище, ім’я, 

по батькові та зазначити позитивні сторони та зауваження, які прозвучали у виступі). 

 

СЛУХАЛИ: 
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Голова засідання: Заслухавши та обговоривши доповідь _____(вказати прізвище, ім’я, 

по батькові здобувача наукового ступеня), а також за результатами попередньої експертизи 

представленої дисертації на міжкафедральному науковому семінарі, прийнято висновки 

щодо дисертаційної роботи "....................":  

Актуальність теми дисертації (на фоні загальної оцінки стану проблеми у вітчизняній 

та зарубіжній науці); 

Зв'язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

університету та кафедри (необхідно вказати, що дисертаційна робота виконана в межах 

науково-дослідних робіт: (зазначається назва роботи, № держреєстрації)). 

Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів (характеристика 

особистого внеску має бути конкретизована та відображати роль здобувача в розробленні 

нових наукових ідей, формулюванні задачі, обґрунтуванні методики її розв'язання, обробці 

статистичного матеріалу, в проведенні експериментальних досліджень та інтерпретації 

отриманих результатів); 

Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих автором 

рішень, висновків, рекомендацій (підтверджується теоретичним розробленням 

(обґрунтуванням) базових положень, результатами апробації, відповідністю результатів, а 

також моделювання (розрахунку) експериментальним результатам, їх зв’язком з існуючими 

результатами, отриманими із застосуванням класичних методів (алгоритмів); відповідність 

результатам інших авторів, а також результатам, одержаним іншими методами; якщо 

наукова обґрунтованість підлягає сумніву, то необхідно перерахувати причини, що 

викликають ці сумніви, або акцентувати увагу на дискусійних питаннях; 

Ступінь новизни основних результатів дисертаційної роботи порівняно з відомими 

дослідженнями аналогічного характеру(акцентувати увагу на відмінностях одержаних 

результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, 

набуло подальшого розвитку)); 

Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації (формується 

за ступенем важливості опублікованих робіт, де, в першу чергу, зазначаються статті у 

фахових виданнях України та статті у наукових періодичних виданнях інших держав або у 

виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз); також необхідно 

конкретизувати у вигляді короткого опису особистий внесок автора у колективно 

опублікованих працях; дати висновок про повноту викладення основних положень та 

результатів роботи; 

Апробація основних результатів дослідження на конференціях, симпозіумах, 

семінарах тощо (навести їх перелік); 

Наукове значення виконаного дослідження із зазначенням можливих наукових 

галузей та розділів програм навчальних курсів, де можуть бути застосовані отримані 

результати (для дисертацій доктора наук обов'язковою є наявність рекомендацій про 
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включення результатів роботи у навчальні курси з відповідних дисциплін за навчальним 

планом); 

Практична цінність результатів дослідження із зазначенням конкретного 

підприємства або галузі народного господарства, де вони можуть бути застосовані; 

Оцінка структури дисертації, її мови та стилю викладення (необхідно, зокрема, 

зазначити, що дисертаційна робота за структурою, мовою та стилем викладення відповідає 

вимогам МОН України); 

 Для дисертації доктора наук необхідно вказати ступінь використання матеріалів 

дисертації доктора філософії (кандидата наук).  

Відповідність дисертації паспорту спеціальності, за якою вона представлена до 

захисту (вказати напрям досліджень із зазначених у паспорті, якому відповідає дисертаційна 

робота). 

У ході обговорення дисертаційної роботи до неї не було висунуто жодних зауважень 

щодо самої суті роботи (якщо зауваження щодо суті роботи були, то необхідно їх 

перерахувати). 

Характеристика здобувача, його шлях у науці, ступінь наукової зрілості. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Дисертаційна робота (вказати прізвище, ім’я, по батькові здобувача наукового 

ступеня) «_____________» є завершеною науковою працею, у якій розв’язано ________ 

(конкретизувати наукову проблему*, або завдання**), що має важливе значення для 

_________________ (вказати галузь науки). 

*(Дисертація доктора наук повинна містити раніше незахищені наукові дослідження 

та отримані автором нові науково обґрунтовані результати у певній галузі науки та техніки, 

які у сукупності розв’язують важливу наукову або науково-прикладну проблему); 

**(Дисертація доктора філософії повинна містити результати проведених автором 

досліджень та отримані автором нові, науково обґрунтовані результати, які у сукупності 

розв’язують конкретне наукове завдання). 

2. У ____ (зазначити кількість) наукових публікаціях повністю відображені основні 

результати дисертації, з них ____ (зазначити кількість) статей у фахових виданнях  України 

та ____ статей у наукових періодичних виданнях інших держав;  ____ статей у виданнях 

України, які входять до міжнародних наукометричних баз. 

3. Дисертація відповідає паспорту спеціальності ________(вказати шифр та назву 

спеціальності). та пп. ______ «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника». 

4. З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей ________(вказати 

прізвище та ініціали здобувача наукового ступеня) дисертаційна робота «____________» 

рекомендується для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду. 
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За затвердження висновку проголосували:     

У голосуванні беруть участь члени міжкафедрального наукового семінару, а    також 

запрошені фахівці. 

За - (вказати кількість прописом) 

Проти - (вказати кількість прописом) 

Утримались - (вказати кількість прописом)) 

Голова засідання 

 

підпис (прізвище, ініціали) 

Секретар 

 

 

підпис 

 

(прізвище, ініціали) 

"___"_________201_р. 
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Додаток Д 

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ" 

Ректор Миколаївського національного 

аграрного університету, д.т.н., професор,  

член-кореспондент НААНУ, академік 

АНВШУ, заслужений діяч науки і техніки 

України 

                                              

__________________В.С. Шебанін 

 «____»___________ 201_ р. 
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ВИСНОВОК 

міжкафедрального наукового семінару  

Миколаївського національного аграрного університету по дисертаційній роботі ПІБ 

на тему «………………..», поданій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) 

економічних наук за спеціальністю ………………………………….. 

 

 Актуальність теми дисертації (на фоні загальної оцінки стану проблеми у вітчизняній 

та зарубіжній науці); 

 Зв'язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

університету та кафедри (необхідно вказати, що дисертаційна робота виконана в межах 

науково-дослідних робіт: (зазначається назва роботи, № держреєстрації)). 

 Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів (характеристика 

особистого внеску має бути конкретизована та відображати роль здобувача в розробленні 

нових наукових ідей, формулюванні задачі, обґрунтуванні методики її розв'язання, обробці 

статистичного матеріалу, в проведенні експериментальних досліджень та інтерпретації 

отриманих результатів); 

 Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих автором 

рішень, висновків, рекомендацій (підтверджується теоретичним розробленням 

(обґрунтуванням) базових положень, результатами апробації, відповідністю результатів, а 

також моделювання (розрахунку) експериментальним результатам, їх зв’язком з існуючими 

результатами, отриманими із застосуванням класичних методів (алгоритмів); відповідність 

результатам інших авторів, а також результатам, одержаним іншими методами; якщо 

наукова обґрунтованість підлягає сумніву, то необхідно перерахувати причини, що 

викликають ці сумніви, або акцентувати увагу на дискусійних питаннях; 

 Ступінь новизни основних результатів дисертаційної роботи порівняно з відомими 

дослідженнями аналогічного характеру(акцентувати увагу на відмінностях одержаних 

результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, 

набуло подальшого розвитку)); 

 Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації (формується 

за ступенем важливості опублікованих робіт, де, в першу чергу, зазначаються статті у 

фахових виданнях України та статті у наукових періодичних виданнях інших держав або у 

виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз); також необхідно 

конкретизувати у вигляді короткого опису особистий внесок автора у колективно 

опублікованих працях; дати висновок про повноту викладення основних положень та 

результатів роботи; 

 Апробація основних результатів дослідження на конференціях, симпозіумах, 

семінарах тощо (навести їх перелік); 

 Наукове значення виконаного дослідження із зазначенням можливих наукових 
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галузей та розділів програм навчальних курсів, де можуть бути застосовані отримані 

результати (для дистерації доктора наук  обов'язковою є наявність рекомендацій про 

включення результатів роботи у навчальні курси з відповідних дисциплін за навчальним 

планом); 

 Практична цінність результатів дослідження із зазначенням конкретного підприємства 

або галузі народного господарства, де вони можуть бути застосовані; 

 Оцінка структури дисертації, її мови та стилю викладення (необхідно, зокрема, 

зазначити, що дисертаційна робота за структурою, мовою та стилем викладення відповідає 

вимогам МОН України); 

 Для дистерації доктора наук необхідно вказати ступінь використання матеріалів 

кандидатської дисертації (доктора філософії).  

 Відповідність дисертації паспорту спеціальності, за якою вона представлена до 

захисту (вказати напрям досліджень із зазначених у паспорті, якому відповідає дисертаційна 

робота). 

 

Загальний висновок: 

 Враховуючи вищенаведене, міжкафедральний науковий семінар Миколаївського 

національного аграрного університету рекомендує (не рекомендує) дисертацію доктора 

філософії / наук _________  (П.І.Б) “_________________” тема дисертації) зі спеціальності 

__________________ до захисту на спеціалізованій вченій раді Д 38.806.01. 

 

За затвердження висновку проголосували:     

У голосуванні беруть участь члени між кафедрального наукового семінару, а    також 

запрошені.  

За - (вказати кількість прописом) 

Проти - (вказати кількість прописом) 

Утримались - (вказати кількість прописом) 

 

Голова засідання 

 

 

підпис 

 

(прізвище, ініціали) 

   

Секретар 

 

 

підпис 

 

(прізвище, ініціали) 

 

 

"___"_________201_р.  
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Додаток Ж 

Зразок 

 

Ректорові Миколаївського національного 

аграрного університету  

проф. Шебаніну В.С. 

 

(вчений ступінь, вчене звання, посада )  

__________________________________________ 

(назва закладу) 

____________________________________ 

 
                       (Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача) 

 

 

Заява 

Прошу прийняти до попереднього розгляду та захисту  у спеціалізованій вченій раді Д 

38.806.01 Миколаївського національного аграрного університету підготовлену мною 

дисертацію на тему «_________________» на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

(або 

    (вказати тему дисертації) 

доктора економічних наук зі спеціальності ____________ (вказати спеціальність: 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами за видами економічної діяльності), 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка).   

Дисертація подається до захисту вперше.  

Робота виконана у ___________________________________. 
                                                                         (вказати установу, де виконана робота) 

 

 

Дата                                                                                                   підпис 
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Додаток З 

                                                                                                                                   ФОРМА П- 2ДС 

Затверджено наказом Мінстату України 

від 26.12.1995 р. №343 

______________________________________________ 

           (державний орган, відомство, організація) 
 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ                                          Код за УКУД 

 

Номер 

документа 

Стать (ч/ж) Табельний № Алфавіт 

    

 

Особова картка № ________ 
 

I. Загальні відомості* 

 

1. Прізвище _________________________   3. Місце народження 

_________________________ 

   ім'я ______________________________      

___________________________________________ 

   по батькові ________________________     __________________________________________ 

2. Громадянство України з_____________     __________________________________________    

____________________________________    4. Дата народження _________________________ 

5. Освіта ____________________________ 

                              (вища, середня) 

 

Назва навчального 

закладу та його місце 

знаходження 

Рік 

вступу 

Рік 

закінченн

я або 

вибуття 

Спеціальні

сть 

Кваліфікац

ія 

№ диплома, 

дата видачі 

диплома 

      

      

      

      

      

      

 

6. Науковий ступінь, вчене звання 
 

Назва Рік присвоєння № диплома, 

дата видачі 

 

 

 

Місце для 

фотокартки 
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диплома 

   

   

   

   

 

7. Якими мовами володієте і якою мірою 

_________________________________________________________ 

                                                                                     (читаєте та перекладаєте із словником, 

читаєте і можете розмовляти, володієте вільно) 

8. Наукові праці та винаходи 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________ 

9. Сімейний стан__________________________       10. Паспорт: серія _______ № 

_______________________ 

                 (перелічити членів сім'ї із                    Ким виданий 

____________________________________ 

              зазначенням дати народження)                

________________________________________________ 

_________________________________________       Дата видачі 

______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

11. Домашня адреса, телефон 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________ 

                                          Особистий підпис 

______________________________ 

*) Заповнює державний службовець 

12. Дата прийняття Присяги державного службовця      14. Загальний стаж роботи 

____________________ 

«___»_________________ р.                                         15. Безперервний стаж роботи 

_________________ 

        16. Стаж державної служби 

___________________ 

 

13. Прийняття на державну службу: 

а) на підставі конкурсу. Протокол № ____ від _____ «___»_____________________ р. 

б) до патронатної служби _____________________          _______________________ 
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                                       (посада керівника) 

в) з резерву «____»______________________ р.            г) інше 

___________________________________ 

                       (дата включення в резерв )                                     (згідно з встановленим 

законодавством) 

 

II. Продовження терміну перебування на державній службі 

 

На термін __________ років з __________ до _____________ Підстава ___________________ 

На термін __________ років з __________ до _____________ Підстава ___________________ 

На термін __________ років з __________ до _____________ Підстава ___________________ 

 

III. Просування по службі в державному органі 

Дата 

Назва 

структурного 

підрозділу 

Назва 

посади 

Категорія

, оклад, 

ранг 

Спосіб 

просуванн

я по 

службі: 

(конкурс; 

стажуванн

я; резерв) 

Підстави 

Підпис 

власни

ка 

особов

ої 

картки 

       

       

       

       

       

       

       

 
IV. ВІДПУСТКИ 

Вид відпустки За який період 

Дата 

Підстава початку 

відпустки 

закінчення 

відпустки 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 
V. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
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Причина Вид стягнення, захід 

дисциплінарного 

впливу 

Підстава Дата 

скасуван

ня 

Підстава 

     

     

     

     

     

 
VI. ЗАОХОЧЕННЯ, НАГОРОДИ, ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ  

Вид заохочення (нагороди, почесні звання) Підстава Дата 

   

 

VII. ЗАРАХУВАННЯ ДО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ  

Орган, до якого зараховано в 

кадровий резерв 

Посада (на яку 

пропонується в резерв) 

Дата 

зарахуван

ня в 

резерв 

Підстава 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

VIII. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Найменування навчального 

закладу, установи, організації, 

у тому числі за кордоном 

Період навчання Програма чи 

тематика 

підвищення 

кваліфікації 

Номер і дата 

видачі 

диплома, 

посвідчення 
початок кінець 

     

 

IX. ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК 

 

Група обліку ____________________________        Придатність до військової 

служби___________________ 

Категорія обліку _________________________        

________________________________________________ 
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________________________________________       Назва райвійськкомату за місцем 

проживання __________ 

Склад __________________________________         

_________________________________________________ 

Військове звання ________________________          

_________________________________________________ 

Військово-облікова спеціальність № ________         Перебуває на спецобліку 

№_________________________ 

    

 _________________________________________________ 

Додаткові відомості*: 

 

а) Відповідно  до  статей  12,  16  Закону  України  «Про Державну 

службу»____________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________ 

________________________________________________________________________________

_____________ 

________________________________________________________________________________

_____________ 

б) Про наявність пільг 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________ 

________________________________________________________________________________

_____________ 

________________________________________________________________________________

_____________ 

 

Дата і причина звільнення 

________________________________________________________________________________

_____________ 

________________________________________________________________________________

_____________ 

 

Трудову книжку отримав     «______» ___________________ р. 
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Підпис власника трудової книжки _____________________ 

 

Підпис працівника кадрової служби ___________________ 

 
*) Відомості відповідно до статей 12, 16 Закону України «Про 

державну службу» та про наявність пільг, передбачених 

законодавством заповнює державний службовець. 
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Додаток 1 

до особової картки  

П- 2ДС* 

Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих і 

середніх спеціальних навчальних закладах, військову службу, роботу за сумісництвом). 

При заповненні цього пункту установи, організації та підприємства необхідно 

іменувати так, як вони називалися у свій час, дані про військову службу записувати із 

зазначенням посади. 

 

Місяць і рік 

Посада із зазначенням установи, організації, 

підприємства, а також міністерства (відомства) 

Місце 

знаходження 

установи, 

організації, 

підприємства 

вступу 
звільнен

ня 
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*) Заповнює державний службовець 

АВТОБІОГРАФІЯ* 

 

Прізвище _______________________________________________________________________ 

Ім'я __________________ по батькові _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВИТЯГ З ІНСТРУКЦІЇ 

по заповненню Особових карток 

(форма П- 2ДС) 

Особові картки (форма П-2 ДС) заповнюють всі органи, установи (організації), на 

працівників яких поширюється Закон України "Про державну службу" (3723-12). 

Питання, пов'язані з порядком ведення Особової картки, її зберіганням, повнотою 

інформації, актуальністю, регулюються чинним законодавством, цією інструкцією та іншими 

документами (паспорт, військовий квиток, дипломи, свідоцтва). 

Заповнення Особової картки. 

Особова картка заповнюється українською мовою, в називному відмінку (крім окремо 

зазначеного). 

До Особової картки заносяться: 

I. Загальні відомості 

Пункти 1-11 заповнює державний службовець відповідно до записів у паспорті, 

дипломі, свідоцтві, атестаті про освіту та інших документах. 

1. Прізвище: теперішнє, дівоче - в дужках, якщо таке існує; ім'я та по батькові. 

2. Громадянство України: (дд) число - двозначне число, місяць - назва, (рррр) рік - 

чотиризначне число. 

3. Місце народження: країна, область, район, місто (село). 

4. Дата народження: (дд) число, (мм) місяць, (рррр) рік - чотиризначне число. 

5. Освіта: вища, середня; 

назва навчального закладу (на момент закінчення) та його місцезнаходження; 

(рррр) дата вступу і закінчення навчального закладу; 

спеціальність: заповнюється відповідно до запису у дипломі (свідоцтві); 

кваліфікація: заповнюється відповідно до запису у дипломі (свідоцтві); 

диплом (свідоцтво): номер і (дд, мм, рррр) дата його видачі. 

Якщо державний службовець навчається у навчальному закладі, то заповнюються 

тільки графи: назва навчального закладу та його місцезнаходження, рік вступу, 

спеціальність, як було вказано вище. 

6. Науковий ступінь, вчене звання: заповнюється відповідно до запису у дипломі, 

(рррр) рік присвоєння, номер диплома, (дд, мм, рррр) дата його видачі. 

7. Якими мовами володієте і якою мірою: читаєте та перекладаєте із словником, 

читаєте і можете розмовляти, володієте вільно. 

8. Наукові праці та винаходи: кількість опублікованих монографій, статей, винаходів; 

список опублікованих робіт додається. 

9. Сімейний стан: перелічити членів сім'ї із зазначенням дати народження, прізвища, 

ім'я та по батькові. 

10. Паспорт: серія, номер, ким виданий, дата видачі - записується відповідно до 

запису у паспорті. 

11. Домашня адреса, телефон: місто, поштове відділення, вулиця, корпус, номер 

будинку, квартира. 

Особистий підпис. 
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IX. Відомості про військовий облік 

Заповнюється згідно з Інструкцією про порядок ведення обліку військовозобов'язаних 

і призовників на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах відповідно 

до записів у військовому квитку. 

При заповненні особових карток на солдатів, матросів, старшин, прапорщиків та 

мічманів запасу необхідно дотримуватися наступних вимог: 

1) у рядку "Група обліку" - пункт 24 військового квитка; 

2) у рядку "Категорія обліку" - пункт 23 військового квитка; 

3) у рядку "Склад" - пункт 25 військового квитка; 

4) у рядку "Військове звання" - пункт 20 військового квитка; 

5) у рядку "Військово-облікова спеціальність №" - пункт 26 військового квитка; 

6) у рядку "Придатність до військової служби" вказується: 

"стройовий", якщо в розділі V військового квитка відсутній запис про стан здоров'я 

або є відмітка про придатність до стройової служби; 

"нестройовий по гр. ____ ст. ____ наказу МО 19__ р. № ____ ", якщо в розділі V 

військового квитка є запис про придатність до нестройової служби з посиланням на 

відповідну статтю і наказ Міністра оборони України; 

"непридатний із зняттям з обліку по гр. _____ ст. _____ наказу МО 19__р. № ____", 

якщо про це є відповідний запис в розділі ІХ військового квитка; 

7) у рядку "Назва райвійськкомату за місцем проживання" вказується найменування 

військкомату, в якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку. Якщо ж 

військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку в виконкомі сільської (селищної, 

міської) Ради народних депутатів, то вказується найменування військкомату, який здійснює 

керівництво цим обліковим органом; 

8) у рядку "Перебуває на спецобліку №" олівцем проставляється серія і номер 

посвідчення про відстрочку, номер переліку, пункту та розділу переліку (постанови), 

відповідно до якого оформлено бронювання військовозобов'язаного, а також дата 

оформлення відстрочки військовим комісаріатом. 

Відомості про військовий облік в особових картках на генералів, адміралів і офіцерів 

запасу заповнюються у тому ж порядку (див. вище), але з такими відмінностями: 

1) рядок "Група обліку" не заповнюється; 

2) у рядку "Категорія обліку" - пункт 8 військового квитка офіцера запасу; 

3) у рядку "Склад" - пункт 7 військового квитка офіцера запасу; 

4) у рядку "Військово-облікова спеціальність №___" - пункт 6 військового квитка 

офіцера запасу; 

5) рядок "Придатність до військової служби" на офіцерів запасу, які перебувають на 

військовому обліку, не заповнюється. На офіцерів запасу, знятих з військового обліку - пункт 

20 військового квитка офіцера запасу. 

Додаткові відомості: 

а) відомості відповідно до статей 12, 16 Закону України "Про державну службу" 

(3723-12), а саме: не мав судимості, не займаюсь підприємницькою діяльністю 
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безпосередньо або через посередників, не працюю за сумісництвом, не повірений третіх осіб 

у справах державного органу, не член складу керівних органів підприємств тощо; 

б) до якої категорії пільговиків відноситься, наприклад: чи є ліквідатором аварії на 

ЧАЕС, офіцер запасу - пенсіонер та інші, номер посвідчення, дата (дд, мм, рррр) видачі та 

назва органу, який видав. 

IX. Відомості про військовий облік 

Заповнюється згідно з Інструкцією про порядок ведення обліку військовозобов'язаних 

і призовників на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах відповідно 

до записів у військовому квитку. 

При заповненні особових карток на солдатів, матросів, старшин, прапорщиків та 

мічманів запасу необхідно дотримуватися наступних вимог: 

1) у рядку "Група обліку" - пункт 24 військового квитка; 

2) у рядку "Категорія обліку" - пункт 23 військового квитка; 

3) у рядку "Склад" - пункт 25 військового квитка; 

4) у рядку "Військове звання" - пункт 20 військового квитка; 

5) у рядку "Військово-облікова спеціальність №" - пункт 26 військового квитка; 

6) у рядку "Придатність до військової служби" вказується: 

"стройовий", якщо в розділі V військового квитка відсутній запис про стан здоров'я 

або є відмітка про придатність до стройової служби; 

"нестройовий по гр. ____ ст. ____ наказу МО 19__ р. № ____ ", якщо в розділі V 

військового квитка є запис про придатність до нестройової служби з посиланням на 

відповідну статтю і наказ Міністра оборони України; 

"непридатний із зняттям з обліку по гр. _____ ст. _____ наказу МО 19__р. № ____", 

якщо про це є відповідний запис в розділі ІХ військового квитка; 

7) у рядку "Назва райвійськкомату за місцем проживання" вказується найменування 

військкомату, в якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку. Якщо ж 

військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку в виконкомі сільської (селищної, 

міської) Ради народних депутатів, то вказується найменування військкомату, який здійснює 

керівництво цим обліковим органом; 

8) у рядку "Перебуває на спецобліку №" олівцем проставляється серія і номер 

посвідчення про відстрочку, номер переліку, пункту та розділу переліку (постанови), 

відповідно до якого оформлено бронювання військовозобов'язаного, а також дата 

оформлення відстрочки військовим комісаріатом. 

Відомості про військовий облік в особових картках на генералів, адміралів і офіцерів 

запасу заповнюються у тому ж порядку (див. вище), але з такими відмінностями: 

1) рядок "Група обліку" не заповнюється; 

2) у рядку "Категорія обліку" - пункт 8 військового квитка офіцера запасу; 

3) у рядку "Склад" - пункт 7 військового квитка офіцера запасу; 

4) у рядку "Військово-облікова спеціальність №___" - пункт 6 військового квитка 

офіцера запасу; 
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5) рядок "Придатність до військової служби" на офіцерів запасу, які перебувають на 

військовому обліку, не заповнюється. На офіцерів запасу, знятих з військового обліку - пункт 

20 військового квитка офіцера запасу. 

Додаткові відомості: 

а) відомості відповідно до статей 12, 16 Закону України "Про державну службу" 

(3723-12), а саме: не мав судимості, не займаюсь підприємницькою діяльністю 

безпосередньо або через посередників, не працюю за сумісництвом, не повірений третіх осіб 

у справах державного органу, не член складу керівних органів підприємств тощо; 

б) до якої категорії пільговиків відноситься, наприклад: чи є ліквідатором аварії на 

ЧАЕС, офіцер запасу - пенсіонер та інші, номер посвідчення, дата (дд, мм, рррр) видачі та 

назва органу, який видав.При заповненні особової картки форми П- 2ДС слід пам’ятати, що 

відповіді на всі питання особової картки (розділи І, VIII, IX та відомості про попередню 

роботу) заповнюються працівником особисто, відповідно до вимог зазначеної інструкції без 

скорочень та виправлень. 

Автобіографія пишеться працівником особисто у довільній формі, в кінці ставиться 

підпис і дата. В ній, крім прізвища, імені та по батькові, дати і місця народження, 

висвітлюються питання, пов’язані з трудовою і громадською діяльністю, пояснюються 

причини переходу з однієї роботи на іншу, зміни місця проживання, тимчасового не 

працевлаштування, про навчання та інше. У разі необхідності можуть надаватися письмові 

пояснення з приводу важливих моментів особистого життя своїх близьких родичів (батька, 

матері, братів, сестер) та родичів дружини (чоловіка). 
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Додаток К 

Зразок 

                                                                     

Ректору Львівського університету 

                                                                       бізнесу та права Янковській Л. А.  

 

 

 

 

 

                                              Шановна Лариса Анатоліївна! 

 

 

Просимо Вас дозволити включити до списку опонентів Горбоноса Федіра 

Володимировича, доктора економічних наук, професора, першого проректора,  завідувача 

кафедри бухгалтерського обліку для підготовки та надання у спеціальний випуск газети 

«Освіта України» повідомлення про захист дисертації Стільник Віти Володимирівни 

«Організаційно-економічні засади формування та ефективного розвитку 

сільськогосподарських кооперативів в регіоні» на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук. Орієнтовний термін проведення захисту – кінець грудня 2014 року. 
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Додаток Л 

Зразок 

 

ВИСНОВОК 

експертної комісії спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 у Миколаївському 

національному аграрному університеті по дисертаційній роботі Сирцевої Світлани 

Володимирівни «Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств 

регіону», поданій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 

 

Комісія у складі членів спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01: 

доктора економічних наук, доцента  О.Є.Новікова, 

доктора економічних наук, професора В.І. Гавриша, 

доктора економічних наук, доцента А.В. Ключник, 

 

провела попередній розгляд дисертаційної роботи Сирцевої Світлани Володимирівни 

на тему «Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств регіону» і 

прийняла наступне рішення – дисертація Сирцевої Світлани Володимирівни є самостійним, 

завершеним, теоретично обґрунтованим кваліфікаційним дослідженням, у якому здійснено 

теоретико-методичне обґрунтування наукових засад та розроблення практичних рекомендацій 

щодо формування, розвитку і відтворення системи ресурсного забезпечення інноваційного 

розвитку аграрних підприємств для підвищення рівнів їхнього залучення до інноваційного 

процесу та інноваційної активності. 

1. Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена низьким рівнем 

сучасного стану ресурсного забезпечення вітчизняних аграрних підприємств як базису 

здійснення ними інноваційної діяльності, що проявляється у відсутності необхідних заходів 

щодо відтворення і забезпечення адекватного кількісного й якісного рівнів земельних, 

трудових, інтелектуальних, фінансових та матеріально-технічних ресурсів і поглибленні рівня 

їх інноваційної пасивності. Безперечна необхідність зміни вектору розвитку аграрних 

підприємств на інноваційний підпорядкована рівню комплексності та відповідності ресурсного 

забезпечення, яке визначає умови функціонування агроекономічної системи специфічним 

поєднанням ресурсного потенціалу підприємства та адекватними йому організаційно-

економічними відносинами. Виходячи з вище наведеного, тема дисертаційного дослідження є 

актуальною. 

2. Наукова новизна положень і результатів, отриманих особисто здобувачем і 

поданих на захист полягає у наступному: 

вперше: 

- обґрунтовано та верифіковано методичні підходи до визначення інструментами 

економіко-математичного моделювання прогнозованих розмірів елементів ресурсного 

потенціалу аграрних підприємств регіону та розроблення на їх основі механізмів формування 

відповідних організаційно-економічних відносин з метою підвищення рівня їх загальної 

інноваційної сприйнятливості та залучення до інноваційного процесу; 
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удосконалено: 

- трактування сутності поняття «ресурсне забезпечення інноваційного розвитку 

аграрного підприємства» як комплексної системи ресурсного потенціалу (сукупність 

земельних, фінансових, трудових, інтелектуальних, матеріально-технічних та інформаційних 

ресурсів) і відповідних його елементам організаційно-економічних відносин, яка 

спрямовується на досягнення визначеного рівня інноваційного розвитку підприємства; 

- структуру інноваційного процесу в аграрному секторі економіки відповідно до 

принципів відтворення, в якій виділено два цикли, що різняться джерелами формування 

ресурсного потенціалу, залученими суб’єктами, кінцевим результатом;  

- методичний інструментарій оцінки ресурсного забезпечення інноваційного розвитку в 

розрізі груп аграрних підприємств регіону за рівнем їх залучення до інноваційного процесу, в 

основу якого покладено аналіз індивідуальної інноваційної сприйнятливості підприємств та 

рівень розвитку організаційно-економічних відносин; 

- методичні аспекти оцінки характеру складових ресурсного потенціалу аграрних 

підприємств регіону за ознаками «значимість-доступність», що покладено в основу 

обґрунтування напрямів формування, відтворення та нарощування ресурсного потенціалу 

інноваційного розвитку аграрних підприємств регіону; 

- концептуальну схему державної підтримки інноваційного розвитку аграрних 

підприємств регіону із врахуванням особливостей двох циклів, виділених в структурі 

інноваційного процесу; 

дістало подальшого розвитку: 

- теоретичні положення щодо сутності поняття «розвиток соціально-економічних 

систем» та виділення окремого його різновиду – економічного, напрям якого в основному 

обумовлюється впливом факторів виробництва на результативні показники, породжуючи при 

цьому екстенсивний, інтенсивний та інноваційний типи розвитку аграрних підприємств 

регіону з визначеними особливостями; 

- система засобів і механізмів формування організаційно-економічних відносин як 

структурної частини ресурсного забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств 

регіону за окремими їх елементами, узгодженими із ресурсним потенціалом; 

- заходи макрорівня щодо залучення аграрних підприємств регіону до процесу 

інноваційного розвитку з обґрунтуванням змін до законодавства України; 

- обґрунтування доцільності кооперативного об’єднання аграрних підприємств регіону 

з метою досягнення синергетичного ефекту, який сприятиме збільшенню кількості залучених 

до інноваційного процесу суб’єктів. 

3. Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, 

що містяться у дисертації. Дисертаційна робота здобувача є завершеною науковою працею, 

яка проводилася протягом 2008-2013 рр. 
Наукові положення, висновки та пропозиції, що викладені в дисертаційній роботі, в 

достатній мірі обґрунтовані і повністю витікають із проведених досліджень. Достовірність 
одержаних результатів підтверджується застосуванням системи сучасних методів дослідження 
(абстрактно-логічний, бібліографічний, аналізу і синтезу, групування, моделювання, метод 
порівнянь, соціологічний); широким колом авторських публікацій (23 наукові праці, з яких 8 
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статей - у наукових фахових виданнях України (у тому числі 7 одноосібних); 1 - у виданні 
іноземної держави; 13 – у матеріалах конференцій; 1 препринт); апробацією наукових 
положень на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях; практичним 
використанням окремих положень у виробництві та навчальному процесі. З наукових праць, 
опублікованих у співавторстві, використано лише ті положення, що є результатом особистих 
досліджень. 

4. Практичне значення роботи та пропозиції щодо використання одержаних 

результатів. Одержані в ході дослідження наукові результати прийняті до впровадження, 

зокрема: 

- Департаментом агропромислового розвитку Миколаївської обласної державної 

адміністрації (довідка №168/06/08-29113 від 12.06.2013 р.) - методика оцінки системи 

ресурсного забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств регіону; заходи щодо 

раціонального використання та нарощування ресурсного потенціалу для інноваційного 

розвитку аграрних підприємств регіону; заходи щодо формування та активізації організаційно-

економічних відносин як структурної частини ресурсного забезпечення інноваційного 

розвитку аграрних підприємств; пропозиції щодо удосконалення економічних механізмів 

макрорівня залучення аграрних підприємств регіону до процесу інноваційного розвитку; 

- Жовтневою районною державною адміністрацією Миколаївської області (довідка 

№4999/01-26/1-12 від 06.12.2012 р.) - методика оцінки системи ресурсного забезпечення 

інноваційного розвитку аграрних підприємств; внутрішні механізми формування системи 

ресурсного забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств; 

- Управлінням агропромислового розвитку Вознесенської районної державної 

адміністрації Миколаївської області (довідка № 125/02-03 від 11.02.2013 р.) - методика оцінки 

системи ресурсного забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств; пропозиції 

щодо формування та вдосконалення організаційно-економічних відносин інноваційного 

розвитку аграрних підприємств на регіональному рівні; пропозиції щодо формування системи 

механізмів залучення аграрних підприємств регіону до процесу інноваційного розвитку; 

- Миколаївським національним аграрним університетом (довідка №1013 від 

20.05.2013 р.) - розробки щодо ресурсного забезпечення інноваційного розвитку аграрних 

підприємств регіону використовуються в навчальному процесі при викладанні дисциплін 

«Інноваційний потенціал», «Інноваційна політика», «Інформаційно-консультаційне 

забезпечення АПК», «Інноваційний менеджмент»; 

- ТОВ «Альянс» Єланецького району Миколаївської області (довідка № 135 від 

29.05.2013 р.) - оцінка складових ресурсного потенціалу інноваційного розвитку аграрних 

підприємств групи «Пасивні інноватори» за ознаками «значимість-доступність»; заходи щодо 

примноження кількісного та якісного складу ресурсного потенціалу інноваційного розвитку 

аграрних підприємств; 

- ПСП Агрофірма «Авангард» Єланецького району Миколаївської області (довідка 

№146 від 05.06.2013 р.) - методичні підходи щодо оцінки системи ресурсного забезпечення 

інноваційного розвитку аграрного підприємства; заходи щодо досягнення підприємством 

прогнозованих значень ресурсного потенціалу та удосконалення організаційно-економічних 

відносин за відповідними його елементами, визначених економіко-математичною моделлю, з 
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метою підвищення рівня загальної інноваційної сприйнятливості та залучення до 

інноваційного процесу. 

      Практичне значення полягає в тому, що викладені в дисертаційній роботі теоретичні та 

методичні розробки та пропозиції, можуть бути використаними у практиці державного та 

галузевого управління в аграрному секторі економіки.  

5. Беручи до уваги вище викладене, комісія спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 

відзначає: 

5.1. Дисертаційна робота Сирцевої Світлани Володимирівни «Ресурсне забезпечення 

інноваційного розвитку аграрних підприємств регіону» виконана відповідно до вимог 

Міністерства освіти і науки України, які висуваються до кандидатських дисертацій, відповідає 

профілю спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 у Миколаївському національному аграрному 

університеті за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) (сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство) та 

Паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) за напрямами дослідження: 

(вказати напрями дослідження) 

5.2. За змістом і оформленням робота відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12, 13, 14 (для 

здобувачів наукового ступеня доктора економічних наук п.9,10,12,13,14) «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013р. № 

567. 

5.3. Наукові результати дисертаційного дослідження, висновки та пропозиції автора 

повною мірою висвітлені в 23 наукових працях загальним обсягом 4,22 авт. арк., з яких 8 

статей у наукових фахових виданнях України (з них 1 у співавторстві) – 1,69 авт. арк., 1 

публікація у виданні іноземної держави – 0,21 авт. арк., 13 у матеріалах конференцій – 1,19 

авт. арк., 1 публікація, яка додатково відображає результати дисертації – 1,13 авт. арк. 

5.4. Результати дисертаційного дослідження оприлюднені і дістали схвалення на 13 

наукових зібраннях, у тому числі 7 – міжнародного, 3 – всеукраїнського, 3 – регіонального 

рівня. 

5.5. Усі викладені в дисертаційній роботі наукові результати отримані здобувачем 

особисто. 

5.6. Матеріали кандидатської дисертації не використовувалися у дисертаційному 

дослідженні - (для здобувачів наукового ступеня доктора економічних наук). 

6. Комісія рекомендує спеціалізованій вченій раді: 

 6.1. Дисертаційну роботу Сирцевої Світлани Володимирівни «Ресурсне забезпечення 

інноваційного розвитку аграрних підприємств регіону» прийняти до захисту на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

6.2. Офіційними опонентами дисертації затвердити: 
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Гудзинського Олексія Дмитровича   

 

доктора економічних наук, професора кафедри 

менеджменту ім. професора Й.С. Завадського 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ); 

Липчука Василя Васильовича  

доктора економічних наук, професора, завідувача 

кафедри статистики та аналізу 

Львівського національного аграрного 

університету (м. Дубляни). 

6.3. Затвердити список адресатів для надсилання автореферату кандидатської дисертації 

Сирцевої Світлани Володимирівни на тему «Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку 

аграрних підприємств регіону». 

6.4. Дозволити Сирцевій Світлані Володимирівні друкувати автореферат на правах 

рукопису в кількості 100 примірників (всі примірники українською мовою). 

6.5. Дати дозвіл для публікації повідомлення про захист дисертації Сирцевій Світлані 

Володимирівні в «Спецвипуск газети «Освіта України».  
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Додаток М 

Голоіф спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 

Миколаївського національного аграрного 

університету  

проф. Червену І.І. 

 

(вчений ступінь, вчене звання, посада )  

__________________________________________ 

(назва закладу) 

____________________________________ 

 
                       (Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача) 

 

 

Згода на опонування  

 

Я, ПІБ, даю згоду на опонування дисертації ПІБ  «тема дисертації» на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством. 

Відомості про себе за додатком 10 «Положення про спеціалізовану вчену раду», 

затвердженого наказом МОНмолодьспорту України від 14.09.2011 р. №1059: 

1. Рік народження. 

2. Місце основної роботи (установа, її відомче підпорядкування, посада). 

3.  Науковий ступінь, шифр, назва спеціальності, за якою захищена дисертація, рік 

присудження. 

4. Вчене звання (за спеціальністю, кафедрою), рік присвоєння. 

5. Вказати кількість публікацій за останні 5 років, в тому числі___ за темою 

дисертації (перелік статей додається). 

6. Зазначити чи являєтесь членом спеціалізованих вчених рад. Якщо так, то вказати 

яких (спеціальність). 

Згідно з вимогами п. 18 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567 повідомляю, що я: 

1) не маю сумісних публікацій зі здобувачем; 

2) не проводив сумісних дослідницьких робіт зі здобувачем; 

3) не є членом атестаційної колегії МОН; 

4) не є членом експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій. 

 

Дата           підпис 
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Додаток Н 

ПЕРЕЛІК 

установ, організацій та фахівців, яким надіслано  

автореферат докторської дисертації  (або дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії) 

ПІБ 

на тему « _________________________» 

 

Розіслано _______ 2015 р. 

Захист ________2015 р. 

 

№ 

п/п 

 

Назва установи, організації 

 

Адреса 

Кількість 

примір- 

ників 

Установи для обов'язкового надсилання авторефератів 

1. Адміністрація Президента України 
01220, м. Київ, вул. 

Банкова, 11 
1 

2. 
Відділ з питань науки 

Кабінету Міністрів України 

01008, м. Київ,  

вул. М. Грушевського, 12/2 
1 

3. Міністерство освіти і науки України 
01135, м. Київ, просп. 

Перемоги, 10 
1 

4. 
Департамент атестації кадрів вищої 

кваліфікації  МОН України 

01001, м. Київ,  

вул. Хрещатик, 34 
1 

5. 
Комітет з питань науки і освіти  

Верховної ради України 

01008, Київ, вул. Садова, 3-

а 
1 

6. 
Національна бібліотека України  

ім. В.І. Вернадського 

03039, м. Київ,  

просп. 40-річчя Жовтня, 3 
1 

7. Книжкова палата України 
02660, м. Київ,  просп. 

Гагаріна, 27 
1 

8. 
Державна науково-технічна бібліотека 

України 

03680, м. Київ,   

вул. Антоновича, 180 
1 

9. 
Національна наукова сільськогосподарська 

бібліотека НААН України 

03680, м. Київ,  

вул. Героїв Оборони, 10 
1 

10. 
Національна парламентська бібліотека 

України  

01001, м. Київ,  

вул. М. Грушевського, 1 
1 

11. 
Львівська національна наукова бібліотека  

ім. Василя Стефаника  

79000, м. Львів,  

вул. Стефаника, 2 
1 

12. 
Одеська національна наукова бібліотека  

ім. М. Горького 

65026, м. Одеса,  

вул. Пастера, 13 
1 

13. 
Харківська державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленка 

61003, м. Харків,   

пров. Короленка, 18 
1 
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14. 
Миколаївська обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. О.Гмирьова 

54000, м. Миколаїв, 

вул.Московська, 9,  
1 

15. 
Центральна бібліотека ім. 

М.Л.Кропивницького 

54003 м.Миколаїв, 

вул.Потьомкінська, 143а  
1 

 

• Зазначаються універсальні 

обласні бібліотеки (якщо 

автореферат друкується в 

інших областях) 

  

Офіційним опонентам 

16.   1 

17.   1 

18.   1 

Членам спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 

19. 
Миколаївський національний аграрний 

університет, Червен І.І. 

54020, м.Миколаїв,  

вул. Паризької комуни, 9 
1 

20. 
Миколаївський національний аграрний 

університет, Вишневська О.М. 

54020, м.Миколаїв,  

вул. Паризької комуни, 9 
1 

21. 
Миколаївський національний аграрний 

університет, Ключник А.В. 

54020, м.Миколаїв,  

вул. Паризької комуни, 9 
1 

22. 
Миколаївський національний аграрний 

університет, Банєва І.О. 

54020, м.Миколаїв,  

вул. Паризької комуни, 9 
1 

23. 
Миколаївський національний аграрний 

університет, Гавриш В.І. 

54020, м.Миколаїв,  

вул. Паризької комуни, 9 
1 

24. 

Миколаївський міжрегіональний інститут 

розвитку людини ВНЗ «Україна», Гаркуша 

О.М.  

54020, м.Миколаїв,  

вул. Радянська 40, кв.5 1 

25. 
Миколаївський національний аграрний 

університет, Гончаренко І.В. 

54020, м.Миколаїв,  

вул. Паризької комуни, 9 
1 

26. 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, Гудзинський 

О.Д. 

 

03041, м.Київ,  

вул. Героїв Оборони, 15 

1 

27. 
Миколаївський національний аграрний 

університет, Дубініна М.В. 

54020, м.Миколаїв,  

вул. Паризької комуни, 9 
1 

28. 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України,  

Єрмаков О.Ю. 

 

03041, м.Київ,  

вул. Героїв Оборони, 15 

1 

29. 

Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова, Іртищева І.О. 
54000,  м.Миколаїв, просп. 

Героїв 

Сталінграду, 9 
 

1 

30. 
Миколаївський національний університет ім. 

В.О. Сухомлинського, Кіщак І.Т. 

54030, м.Миколаїв,  

вул. Нікольська 24, деканат 
1 
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факультету економіки 

31. 
Миколаївський національний аграрний 

університет, Котикова О.І. 

54020, м.Миколаїв,  

вул. Паризької комуни, 9 
1 

32. 
Миколаївський національний аграрний 

університет, Новіков О.Є. 

54020, м.Миколаїв,  

вул. Паризької комуни, 9 
1 

33. 

Вінницький навчально-науковий інститут 

економіки Тернопільського національного 

економічного університету, Погріщук Б.В. 

21021, м.Вінниця,  

вул. Гонти, 37 
1 

34. 
Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, Сахацький М.П.  

65029, м. Одеса,  

вул.  Дідріхсона, 4 
1 

35. 
Миколаївський національний аграрний 

університет, Сіренко Н.М. 

54020, м.Миколаїв,  

вул. Паризької комуни, 9 
1 

36. 
Херсонський національний технічний 

університет, Ушкаренко Ю.В. 

73001, м.Херсон,  

вул. Московська, 20,  кв.14 
1 

37. 
Миколаївський національний аграрний 

університет, Шебанін В.С. 

54020, м.Миколаїв,  

вул. Паризької комуни, 9 
1 

38. 
Миколаївський національний аграрний 

університет, Шебаніна О.В. 

54020, м.Миколаїв,  

вул. Паризької комуни, 9 
1 

39. 
Миколаївський національний аграрний 

університет,  Яценко В.М. 

18005, м.Черкаси,   

бул. Шевченко, 325, кв.113 
1 

Установам та фахівцям, що рекомендовані спецрадою 

40. 
Білоцерківський національний аграрний 

університет 

09117, м. Біла церква,  

Соборна площа, 8/1 
1 

41. 
Вінницький національний аграрний 

університет  

21008, м.Вінниця,   

вул. Сонячна, 3 
1 

42. 
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» 

73006, м.Херсон,  

вул. Р. Люксембург, 23 
1 

43. 
Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

49600, м.Дніпропетровськ,  

вул. Ворошилова, 25 
1 

44. 
Житомирський національний 

агроекологічний університет  

10008, м.Житомир,  

вул. Старий бульвар, 7 
1 

45. 
Луганський національний аграрний 

університет  

91008, м. Луганськ,  

містечко ЛНАУ 
1 

46. 

Львівський національний аграрний 

університет  

80381, Львівська обл., 

 Жовківський р-н, м. 

Дубляни,  

вул. В.Великого, 1 

1 

47. 
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

03041, м.Київ,  

вул. Героїв Оборони, 15 
1 

48. 
Одеський державний аграрний університет 65012, м.Одеса,  

вул. Пантелеймонівська, 13 
1 
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49. 

Подільський державний аграрно-технічний 

університет  

32300, Хмельницька обл.,  

м.Кам’янець-Подільський,  

вул. Шевченка, 13 

1 

50. 
Полтавська державна аграрна академія  36003, м.Полтава,  

вул. Г.Сковороди,  1/3 
1 

51. 
Сумський національний аграрний 

університет 

40021, м.Суми,  

вул. Кірова, 160 
1 

52. 

Таврійський державний агротехнологічний 

університет 

72310, Запорізька обл., 

 м. Мелітополь,  

просп. Б.Хмельницького, 

18 

1 

53. 

Уманський національний університет 

садівництва 

20305,Черкаська обл., 

м.Умань,  

вул. Інститутська, 1 

1 

54. 

Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаева  

62483,  Харківська обл.,  

Харківський р-н, п/в 

«Комуніст-1», навчальне 

містечко 

1 

55. 

Харківський національний технічний 

університет сільського господарства ім. 

Петра Василенка 

61002, м.Харків,  

вул. Артема, 44 
1 

 

 

Учений секретар 

     спеціалізованої вченої ради                                                                             А.В.Ключник 
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Додаток П 

 

проект  

ВИСНОВОК 

спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 у Миколаївському національному аграрному 

університеті на дисертаційну роботу Запши Галини Миколаївни «Розвиток відносин 

власності в сучасних аграрних перетвореннях в Україні: теорія і практика», подану на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - 

економіка та управління національним господарством 

 

Дисертаційна робота Запши Галини Миколаївни «Розвиток відносин власності в сучасних 

аграрних перетвореннях в Україні: теорія і практика» присвячена теоретичним основам, 

методологічним підходам та науково-прикладним рекомендаціям щодо підвищення 

соціально-економічної результативності розвитку відносин власності в аграрних 

перетвореннях України. 

H. Дисертація Запши Галини Миколаївни є завершеним науковим дослідженням, 

виконаним автором самостійно. Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної роботи 

Миколаївського національного аграрного університету за тематиками «Організаційно-

економічні засади забезпечення стійкого розвитку агропромислового комплексу» ДР 

0109U005733 (автором здійснено оцінку структурних зрушень, що відбуваються в аграрному 

секторі в результаті ринкових трансформацій та розвитку відносин власності) та 

«Дослідження науково-методологічних засад та розробка організаційно-економічного 

механізму ефективного розвитку підприємств АПК» ДР 0112U002041 (автором обґрунтовано 

положення нормативно-інструктивного, інформаційного та методичного забезпечення 

удосконалення організаційної структури управління аграрним підприємством). 

Робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Одеського державного 

аграрного університету «Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського 

виробництва в умовах розвитку АПК Півдня України» ДР 0107U003954 (автором 

рекомендовано здійснення диверсифікації виробничо-господарської діяльності в напрямах, 

що передбачають природоохоронні форми ведення аграрного бізнесу).  

I. Актуальність теми. Проведені на селі трансформації викликали глибокі та 

масштабні зміни у відносинах власності в аграрному секторі економіки. Необхідність 

підвищення соціально-економічної результативності аграрних перетворень, значущість 
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забезпечення національної продовольчої безпеки, вагомість нарощування людського 

капіталу, нагальність зменшення сільського безробіття, важливість посилення 

конкурентоспроможності вітчизняних виробників агропродовольчої продукції різних форм 

власності та господарювання на внутрішньому та світовому ринках, потреба збалансування 

економічних, соціальних та екологічних інтересів в сільському розвитку вимагають 

надійного науково забезпечення та зумовлюють актуальність, наукову та практичну 

значимість теми дисертаційної роботи Г.М. Запши.  

J. Обізнаність здобувача з результатами досліджень інших вчених за обраною 

тематикою. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку відносин власності 

висвітлювалися такими вітчизняними та зарубіжними вченими, як Базилевич В.Д., Беленцов 

В.Н., Бірюкова Н.Н., Веблен Т., Демсет Г., Джозеф К., Іноземцев В.А., Коммонс Дж., Коуз Р., 

Лазня І.В., Лукінов І.І., Лупенко Ю.О., Осичнюк О.В., Остром Е., Ордуей Н., Рибалкін 

В.О.,Степаненко С.В. та іншими науковцями. Науково прикладні аспекти системи сучасних 

аграрних перетворень представлено працями таких вчених, як Андрійчук В.Г., Баланюк І.Ф., 

Бородіна О.М., Гудзинський О.Д., Єрмаков О.Ю., Зіновчук В.В., Кіщак І.Т., Котикова О.І., 

Малік М.Й., Месель-Веселяк В.Я., Онищенко О.М., Пугачов М.І., Россоха В.В., Саблук П.Т., 

Сіренко Н.М., Ушачов І.Г., Ушкаренко Ю.В., Шебаніна О.В., Шебанін В.С., Шпикуляк О.Г., 

Червен І.І., Черевко Г.В., Федоров М.М., Юрчишин В.В., Яценко В.М. та інших вчених. 

Систематизувавши та опрацювавши наукові праці, здобувач дійшла висновку, що 

особливості розвитку відносин власності аграрного сектора в умовах транзитивної 

економіки, економічна глобалізація та світова регіоналізація як чинники впливу на розвиток 

відносин власності в аграрному секторі, інституціональне забезпечення розвитку відносин 

власності, індивідуалізація та соціалізація власності як діалектична основа розвитку відносин 

власності  в аграрній сфері, науково-економічні основи взаємозв’язку та взаємозалежності 

процесу управління нерухомістю та розвитку відносин власності, основні напрями 

підвищення соціально-економічної результативності розвитку відносин власності в 

аграрному секторі потребують подальшого наукового дослідження та прикладного 

ефективного вирішення. 
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K. Найсуттєвіші наукові результати, отримані особисто здобувачем складають 

три цілісних блоки, а саме: 

Перший, що включає теоретичні засади розвитку відносин власності в сучасних 

аграрних перетвореннях, в якому: 

− науково обґрунтовано трактування приватної власності, що подається як 

загальнолюдська цінність, що утворена цивілізаційною еволюцією та в якості 

загальнонаукової категорії відображає органічну властивість субстанції соціальної природи 

людини, яка ідентифікується через свою особисту індивідуальність та право на володіння, 

користування та розпорядження матеріальними та нематеріальними благами (С. 54); 

− сформовано теоретико-методологічні засади підвищення ефективності 

інституціонального забезпечення розвитку відносин власності в сучасних аграрних 

перетвореннях, які віддзеркалюють системну еволюцію суспільних інституцій під впливом 

домінування приватної власності, ринкової кон’юнктури, багатоукладної економіки, що 

мають місце згідно нових організаційно-економічних та соціально-правових інститутів 

(С.119-122, 126); 

− запропоновано концептуальні основи об’єктивного характеру проведення перетворень 

відносин власності в аграрному секторі та обґрунтування стратегічних перспектив його 

розвитку на основі домінування приватної форми власності та ринково орієнтованих 

господарюючих суб’єктів, конкурентоспроможність яких проявляється структурними 

зрушеннями ресурсного потенціалу за рахунок одних організаційно-правових форм на 

користь інших та адаптивністю до динамічних змін ринкового середовища (С.164, 172, 184-

185). 

Другий, що містить результати розробки методологічних основ дослідження розвитку 

відносин власності в сучасних аграрних перетвореннях, а саме: 

1. обґрунтовано структуру системного дослідження феномену власності в усій повноті 

його змісту, форм та процесів розвитку, що включає, з одного боку, окремі галузі науки 

(економіку, соціологію, право, психологію та ін.), а з іншого – міждисциплінарні наукові 

пошуки, що дозволяє консолідувати процес пізнання та використовувати широкий арсенал 
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дослідницьких методів предметно складної динамічної системи для вирішення прикладних 

завдань реформування відносин власності в періоди кардинальних соціально-економічних 

перетворень (С. 20, 40-42); 

2. розроблено методологічні основи використання в дослідженнях відносин власності в 

аграрних перетвореннях комплексу пізнавальних засад з позицій історичності, об'єктивності, 

системності та динамічності, якими формується наукове забезпечення соціально-

економічних, організаційно-правових та морально-психологічних умов реалізації інтересів 

сільської громади та власників (С. 101-103; 108-109). 

Третій, що включає розроблені автором напрями підвищення соціально-економічної 

результативності розвитку відносин власності, зокрема: 

2. обґрунтування концептуальних засад інтенсифікації розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктів господарювання аграрного сектора, що передбачає системно-

функціональний розвиток відносин власності за рахунок нарощування експортного 

потенціалу на основі сприятливих природно-кліматичних умов та використання сучасних 

науково-інформаційних, техніко-технологічних та організаційно-економічних здобутків; 

раціоналізації структури експорту в розрізі товарного асортименту на користь продукції з 

високим рівнем доданої вартості; здійснення імпортозаміщення товарів, що завозяться із-за 

кордону, за наявності вітчизняних товарів-аналогів, які за своїми властивостями та 

ринковими характеристиками не поступаються виробам інших країн походження; 

удосконалення імпортної структури, що посилює інноваційно-інвестиційну складову 

виробництва сільськогосподарської та продовольчої продукції та її збут на світовому ринку 

(С. 312-316); 

3. наукові обґрунтування пропозицій щодо доповнення гарантій права власності 

інститутом обтяження власності, що передбачає встановлення постійних додаткових 

обов’язків та відповідальності власника стосовно збереження довкілля та природної 

родючості ґрунтів як умови збалансування економічних, соціальних та екологічних інтересів 

в аграрному секторі (С. 332-333; 337-338); 

4. дістали подальшого розвитку організаційні засади збереження багатоукладності та 
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різноманітності організаційно-правових структур в аграрному секторі на основі поєднання 

приватної форми власності та колективних форм організації виробничо-господарської 

діяльності, параметри якої (кількісні, якісні, структурні та цінові) узгоджені з ринковими 

потребами та спрямовані на задоволення поточних та стратегічних інтересів вітчизняного 

селянства (С. 352, 356-358).  

 

6. Особистий внесок здобувача у вирішення наукового завдання. Обґрунтовано 

теоретико-методологічні основи дослідження розвитку відносин власності в сучасних 

аграрних перетвореннях в Україні. Запропоновано напрями підвищення соціально-

економічної результативності розвитку відносин власності в аграрному секторі економіки. 

Наукові результати, висновки і пропозиції, які виносяться автором на захист, одержані ним 

самостійно. Дисертація не містить матеріалів кандидатської дисертації. 

7. Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і пропозицій. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертаційній роботі, є 

достатньо логічними та змістовними. Вони викладені на належному теоретичному і 

методичному рівні з використанням сучасних наукових концепцій щодо розвитку відносин 

власності в сучасних аграрних перетвореннях в Україні. При цьому було використано 

фундаментальні положення економічної науки, наукові праці вчених-економістів, 

нормативно-правові акти України.  

Достовірність наукових положень та результатів, викладених в дисертації, базується на 

даних офіційної статистики та реальних матеріалах. Достовірність результатів дисертації 

підтверджується практичною апробацією і використанням: Головним управлінням 

агропромислового розвитку Одеської облдержадміністрації (довідка №02-17/1554 від 

24.09.2013 р.); ДП ДГ «Богунівська еліта» Іванівського району Одеської області (довідка від 

20.01.2014 р.); Роздільнянською районною радою Одеської області (довідка № 488/01-25 від 

27.06.2013 р.); Роздільнянською районною державною адміністрацією Одеської області 

(довідка № 221/2/02/01-35 від 16.01.2013 р.); Ананьївською районною державною 

адміністрацією Одеської області (довідка № 1653 від 13.09.2013 р.); Одеським регіональним 
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інститутом державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (довідка № 01/13/1031 від 13.12.2013 р.); Одеським державним 

аграрним університетом (довідка № 01-19/01-2122 від 16.12. 2013 р.). 

 8. Наукове значення одержаних результатів та ступінь їх впровадження. Отримані 

результати мають суттєве наукове значення, що полягають: в обґрунтуванні структури 

системного дослідження феномену власності в розрізі окремих наукових галузей та з 

міждисциплінарних позицій, поєднання яких дозволяє консолідувати процес пізнання та 

використовувати широкий арсенал дослідницьких методів предметно складної динамічної 

системи для вирішення прикладних завдань якісних змін відносин власності в періоди 

кардинальних соціально-економічних перетворень; в запропонованих концептуальних 

положеннях об’єктивного характеру проведення перетворень відносин власності в аграрному 

секторі та визначенні стратегічних перспектив його розвитку на основі домінування 

приватної форми власності та ринково орієнтованих господарюючих суб’єктів; в трактуванні 

приватної власності як загальнолюдської цінності, що утворена цивілізаційною еволюцією та 

в якості загальнонаукової категорії відображає органічну властивість субстанції соціальної 

природи людини, яка ідентифікується через свою особисту індивідуальність та право на 

володіння, користування та розпорядження матеріальними та нематеріальними благами; в 

сформованих теоретико-методологічних засадах інституціонального забезпечення розвитку 

відносин власності в сучасних аграрних перетвореннях, які віддзеркалюють системну 

еволюцію суспільних інституцій під впливом домінування приватної власності, ринкової 

кон’юнктури, багатоукладної економіки, що мають місце згідно новоутворених 

організаційно-економічних та соціально-правових інститутів; в методологічному 

забезпеченні дослідження розвитку відносин власності в аграрних перетвореннях на основі 

комплексу пізнавальних засад з позицій історичності, об'єктивності, системності та 

динамічності. 

Отримані результати є базою подальших наукових досліджень стосовно розвитку 

відносин власності в аграрних перетвореннях в Україні. 

9. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що теоретико-
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методологічні розробки та висновки і пропозиції дисертаційної роботи Г.М. Запши можуть 

бути використані на рівні загальнодержавного, регіонального та галузевого управління для 

підвищення соціально-економічної результативності розвитку відносин власності в аграрних 

перетвореннях.  

Крім цього, результати дослідження мають достатньо підстав для подальшого 

використання в навчальному процесі та в науково-дослідній роботі з проблем розвитку 

відносин власності в аграрних перетвореннях в Україні. 

10. Рекомендації щодо подальшого використання одержаних в роботі 

результатів. Отримані результати дисертаційної роботи можуть слугувати базою для 

подальших поглиблених наукових досліджень з проблем розвитку відносин власності в 

аграрних перетвореннях в Україні. 

11. Оцінка мови й стилю дисертації. Дисертаційна робота написана діловою 

українською мовою з дотриманням наукового стилю викладу результатів проведеного 

дослідження. Зміст роботи характеризується цілісністю, завершеністю, логічною 

послідовністю і конкретністю викладу матеріалу. У роботі раціонально поєднані теоретичні 

та методологічні аспекти висвітлення проблеми з конкретними практичними пропозиціями 

та методичними рекомендаціями, які характеризуються відповідним рівнем їх 

обґрунтованості. Стиль написання дисертації відповідає вимогам атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки України щодо дисертаційних робіт на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук. 

12. Рівень теоретичної підготовки здобувача та відповідність його науковому 

ступеню доктора економічних наук. Здобувач Г.М. Запша показала високий рівень знань з 

економічних дисциплін, засвідчила вміння самостійно узагальнювати різні наукові точки 

зору з досліджуваних питань, аргументувати власні підходи щодо теоретичних та 

методологічних засад розвитку відносин власності в сучасних аграрних перетвореннях в 

Україні. Рівень наукової зрілості та професійної компетенції автора відповідають вимогам 

наукового ступеня доктора економічних наук. 

13. Відповідність дисертації вимогам Порядку присудження наукових ступенів і 
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присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. Дисертаційна робота 

Запши Галини Миколаївни «Розвиток відносин власності в сучасних аграрних перетвореннях 

в Україні: теорія і практика» є завершеним, виконаним особисто автором дослідженням, що 

характеризується науковою новизною. Дисертація оформлена відповідно до вимог 

атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України і відповідає вимогам пп. 9, 10, 12, 

13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013р. №567 та Паспорту спеціальності 08.00.03 - економіка та управління 

національним господарством за напрямом «Державне регулювання інституціональних змін в 

національній економіці, роздержавлення власності та приватизація, управління державними 

корпоративними правами».  

За формою і змістом дисертація є кваліфікованою завершеною працею, виконаною на 

високому теоретичному та методичному рівні. В роботі отримані нові науково-практичні 

результати, що в сукупності вирішують обумовлені метою дослідження конкретні завдання 

та містять обґрунтовані підходи до вирішення актуальних проблем розвитку відносин 

власності в сучасних аграрних перетвореннях в Україні. 

Автореферат відповідає змісту дисертації, викладений у послідовній і логічній формі 

згідно вимог атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. 

Обговорення дисертаційної роботи показало, що за структурою та змістом вона не 

повторює раніше виконані наукові дослідження. 

Загальний висновок 

Дисертаційна робота Запши Галини Миколаївни «Розвиток відносин власності в 

сучасних аграрних перетвореннях в Україні: теорія і практика» є завершеним науковим 

дослідженням, виконаним автором самостійно, і характеризується високим рівнем 

актуальності, наукової новизни та практичної спрямованості. Вона містить науково 

обґрунтовані положення і розробки, що мають теоретико-методологічне значення і 

практичну цінність, та сприяє розв’язанню проблеми підвищення соціально-економічної 

результативності розвитку відносин власності в аграрних перетвореннях. 
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Основні результати проведеного дослідження достатньо висвітлені у 60 наукових 

працях загальним обсягом 46,8 авт. арк., з яких 6 монографій (з них одна одноосібна, 

загальним обсягом 22,7 авт. арк.), 6 публікацій у закордонних виданнях, 25 статей у 

наукових фахових виданнях, 3 препринти, 20 публікацій – у матеріалах і тезах конференцій. 

Автореферат дисертації узгоджується з основним змістом роботи. За своїм змістом, 

науково-прикладною сутністю та оформленням дисертація відповідає вимогам пунктів 9, 10, 

12, 13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013р. №567, а її автор - Запша Галина Миколаївна заслуговує на присвоєння 

наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та 

управління національним господарством. 
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Додаток Р 

Витяг із протоколу № 4 

засідання спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 

Миколаївського національного аграрного університету 

від  9 лютого   2015  р. 

Присутні: 15 членів ради. 

 

Порядок денний: 

1. Про прийняття до захисту дисертації Ксьонжик Ірини Володимирівни «Організація та 

регулювання інфраструктурного забезпечення розвитку сільських територій України» на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка 

та управління національним господарством. 
 

1. СЛУХАЛИ: Голову експертної комісії д.е.н., професора Шебаніну О.В. про 

прийняття до захисту дисертації  Ксьонжик Ірини Володимирівни «Організація та 

регулювання інфраструктурного забезпечення розвитку сільських територій України» на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка 

та управління національним господарством. 

УХВАЛИЛИ: На основі обговорення проекту висновку комісії спеціалізованої вченої ради Д 

38.806.01 по дисертації  Ксьонжик І.В., поданої  на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за 08.00.03 – економіка та управління національним господарством: 
1. Прийняти дисертацію Ксьонжик І.В. до захисту. 

2. Призначити: 

Офіційний опонент – Малік Микола Йосипович,  доктор економічних наук, професор, 

академік НААНУ, завідувач відділу розвитку підприємництва і кооперації (Національний 

науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України); 

Офіційний опонент – Єрмаков Олександр Юхимович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри економіки праці та розвитку сільських територій 

(Національний університет біоресурсів і природокористування України); 

Офіційний опонент – Черевко Георгій Владиславович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економіки підприємства та інновацій (Львівський національний 

аграрний університет). 

3. Направити листа для опублікування повідомлення про захист дисертації 

Ксьонжик І.В. в Спецвипуск газети «Освіта України». 

Результати голосування: 

„За” – 15 

„Проти” – немає 

„Утримався” – немає. 

Голова спеціалізованої вченої ради                                                Червен І.І. 

Вчений секретар                                                                              Ключник А.В.  
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Додаток С 

Форма 10-а 

ВІДОМОСТІ ПРО ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

1. Ульянченко Олександр Вікторович, 1954 р.н. 

 (Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження) 

2. Інститут тваринництва НААН,  Національна академія аграрних наук 

України, завідувач відділу економіки та стратегії розвитку виробництва 

продукції тваринництва 

 (Місце основної роботи: установа – повна назва, відомча підпорядкованість, посада) 

3. доктор економічних наук, 08.00.03 – економіка та управління  

національним господарством, 2008 

 (науковий ступінь, шифр і назва спеціальності, за якою захищена дисертація, рік 

присудження ) 

4. професор кафедри економічної кібернетики, 2003 

 (вчене звання за спеціальністю чи кафедрою, рік присвоєння ) 

член-кореспондент НААН, 2013          

5. Монографії, брошури, статті за спеціальністю (профілем) дисертації, що опонується  (2-3 

назви, за останні 5 років): 

1) Ульянченко О.В. Стратегія стійкого розвитку аграрного сектора економіки на 

основі підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом / О.В. Ульянченко, В.Є. 

Тітова // Економіка та управління АПК: зб.наук.праць. – Вип. 1(66) – Біла Церква, 2009. С. 

119-124.  

2). Ульянченко О.В. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: 

управлінський аспект / О.В. Ульянченко [монографія]. – Суми: Довкілля, 2010. – 383 с. 

3). Ульянченко О.В. Виникнення і розвиток інтегрованих підприємств в умовах 

глобалізації / О.В. Ульянченко // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2011. № 7. – С. 

3-10. 

6. 62483 Харківська обл. Харківський р-н, с.Комуніст,  

навчальне містечко ХНАУ буд.40, кв.49 

 (Повна домашня адреса ) 

7. МК 575901, Роганським селищним відділенням міліції УМВСУ  

в Харківській обл. 12.12.1997 р. 

 (Серія і номер паспорта, ким і коли виданий, дата видачі ) 

8. 2001001093 

 (Ідентифікаційний код ) 

_____________________________________________________________________________ 

(Підпис офіційного опонента ) 

Підпис офіційного опонента, завірений печаткою відділу кадрів установи, де працює 

опонент. 
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Додаток Т 

 

 

Міністерство освіти і науки України  

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації  

Спецвипуск газети «Освіта України» 

 

Повідомлення  

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата економічних наук 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Костирко Алла Георгіївна 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач 

кафедри обліку і аудиту Миколаївського національного аграрного університету  

Назва дисертації – «Формування і використання фінансового потенціалу 

сільськогосподарських підприємств» 

Шифр та назва спеціальності - 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) 

Шифр спеціалізованої ради – Д 38.806.01 

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – 

Миколаївський національний аграрний університет Міністерства освіти  і науки України 

(54020, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9; тел. (0512) 34-10-82) 

Науковий керівник – Вишневська Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, 

професор, декан обліково-фінансового факультету (Миколаївський національний аграрний 

університет) 

Офіційний опонент – Худолій Любов Михайлівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри оподаткування і страхування (Національний університет 

біоресурсів і природокористування України) 

Офіційний опонент – Ушкаренко Юлія Вікторівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економічної теорії (Херсонський національний технічний 

університет) 

 

 

Голова спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01                                 Червен І. І.  
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Додаток У 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ  

 
УДК ________    

 

 

ТЕМА ДИСЕРТАЦІЇ 

 

 

Шифр та назва спеціальності 

 

 

 

А в то р еф ер ат   

ди серт ац і ї  н а  з до бу ття  н аук о во го  сту пен я  

к анди д ат а  (д окт ора )  ек оно мі чни х  н ау к  

 
 

Члени експертної комісії:                                                            Офіційні опоненти: 

ПІБ___________________(підпис)                    ПІБ___________________(підпис) 

ПІБ___________________(підпис)                    ПІБ___________________(підпис) 

ПІБ___________________(підпис)                    ПІБ___________________(підпис)  

 

 

Голова спеціалізованої вченої ради:                 Науковий керівник (консультант):  

Червен І.І.___________________(підпис)        ПІБ___________________(підпис) 

 

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради: 

Ключник А.В. ___________________(підпис)         

 

Миколаїв – рік 



  

Миколаївський  національний аграрний університет  

ПРО ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ 

ДОКУМЕНТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ 

ПРОЦЕСУ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙНИХ 

РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ 

СТУПЕНІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ АБО 

ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК У 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ Д 

38.806.01 У МИКОЛАЇВСЬКОМУ 

НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 

 

СО  5.100.06-01.2017 

 

 

Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено  Сторінка 70 із 72 

Лист узгодження 
 

Посада ПІБ Дата Підпис 

Проректор з НР 
 

Новіков О.Є. 
  

Уповноважений 
представник керівництва 

з якості 

 

Соколік В.Д. 
 

 

Голова спеціалізованої 
вченої ради  

І.І.Червен 

 

 

Вчений секретар 
спеціалізованої вченої 

ради 

Ключник А.В 
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Лист ознайомлення 

 

Посада ПІБ Дата Підпис 
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Лист реєстрації змін 

 

Номер 
зміни 

Дата й номер 
повідомлення 

про зміну 

Лист 
докуме

нта 

Розділ, 
підрозді
л або 
пункт 
докумен
та 

Дата 
Прізвище й 
ініціали, що 

реєструє зміну 
Підпис 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


