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ПЕРЕДМОВА 

 
Освітньо-наукова програма підготовки фахівців третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» розроблена 
відповідно до: Закону України  «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-
VІII,Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII; Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки 
кваліфікацій» від 23.11.2011 р.№1341;Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти» від 30.12.2015 р. №1187; Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 
(наукових установах)» від 23.03.2016 р. № 261. 

 

Розроблено проектною групою спеціальності 073 «Менеджмент»  у складі: 

Керівник проектної  групи – Запша Г.М., доктор економічних наук, 
професор  

 

Члени проектної групи: 

  

Дяченко О.П. – доктор наук  з державного управління, доцент 
Дідур  Г.І. – кандидат економічних наук, доцент 
Мельничук О.І. – кандидат економічних наук, доцент 
Смирнова Н.В. – кандидат економічних наук, доцент 

 

ПРОГРАМУ УЗГОДЖЕНО: 

 

Проректор з навчально-методичної роботи                 Ю.Л. Кучеренко 

 

Декан інженерно-економічного факультету                  П.І. Островський 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Освітньо-наукова програма (ОНП)  – система освітніх компонентів на 
відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до 
рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 
навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 
ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 
навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного 
ступеня вищої освіти. 

Компетентність визначає здатність особи успішно здійснювати 
професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 
певному рівні вищої освіти. 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-
професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 
кількісно оцінити та виміряти. 

Третій (освітньо-науковий) рівень передбачає формування у здобувачів 
ступеня «Доктор філософії» теоретичних знань, оволодіння методологією 
наукових досліджень, розвиток практичних навичок та умінь, необхідних для 
проведення високо результативної науково-дослідної, педагогічної та 
прикладної професійної діяльності. Програмні компетентності забезпечують 
спроможність здобувачів проводити самостійні та оригінальні дисертаційні 
дослідження, що спрямовані на розв’язання складних науково-прикладних 
проблем  у сфері управління та адміністрування. 

На підставі цих положень прийнята (за термінологією Закону України 
«Про вищу освіту») така структура освітньої програми: 

1)  обсяг та термін навчання; 
2)  загальні компетенції; 
3)  професійні компетентності за спеціальністю; 
4) перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування 

компетентностей освітньої програми; 
5)  вимоги до структури навчальних дисциплін. 
Освітня програма використовується для: 
- проведення ліцензійної та акредитаційних експертиз на провадження 

освітньої діяльності зі спеціальністі073 «Менеджмент» за третім (освітньо-
науковим) рівнем вищої освіти, інспектування освітньої діяльності за 
спеціальністю;  
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- складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 
- формування індивідуальних планів студентів; 
- формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту 

індивідуальних завдань; 
- визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 
- атестації здобувачів освітнього ступня «доктор філософії» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент»; 
- визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації;  
- професійної орієнтації здобувачів вищої освіти.  
Користувачі освітньої програми: 
- здобувачі вищої освіти, які навчаються в Одеському державному 

аграрному університеті (Університет); 
- викладачі Університету, які здійснюють підготовку здобувачів 

освітнього ступня «доктор філософії»  спеціальності 073 «Менеджмент»; 
- Екзаменаційна комісія спеціальності 073 «Менеджмент»; 
- Приймальна комісія Університету. 
 

2. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ 

 

У цьому документі використані наступні позначення і скорочення:  
ЄКТС (European Credit Transferand Accumulation System) – Європейська 

кредитна трансферно-накопичувальна система;  
ОПП – освітньо-професійна програма;  
ЗО – позначення циклу загальної підготовки обов’язкової компоненти освітньо-

професійної програми; 
ПО – позначення циклу професійної підготовки обов’язкової компоненти 

освітньо-професійної програми; 
ЗВ – позначення циклу загальної підготовки вибіркової компоненти освітньо-

професійної програми; 
ПВ – позначення циклу професійної підготовки вибіркової компоненти 

освітньо-професійної програми; 
ПОП –позначення циклу практичної підготовки; 
ІК– інтегральна компетентність; 
ЗК1-n–загальні компетентності; 
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СК1- m–спеціальні (фахові, предметні) компетентності.  
 

3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
1. Загальна інформація 

Повна назва закладу вищої 
освіти та структурного 
підрозділу 

Одеський державний аграрний університет 
Інженерно- економічний факультет 
Кафедра менеджменту 

Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації мовою оригіналу 

Доктор філософії. Доктор філософії зі спеціальності 
«Менеджмент» 

Офіційна назва  освітньо-
професійної програми Менеджмент 

Тип диплому та обсяг  
освітньо-професійної 
програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 39 кредитів 
ЄКТС; термін навчання – 4 роки. 

Наявність акредитації 
Витяг з наказу МОН України № 816 від 8.07.2016 р. 
Про затвердження рішень Ліцензійної комісії від 
8.07.2016 р. 

Цикл/рівень FQ-EHEA – третій цикл; EQF-LLL – рівень 8; 
НРК України – дев’ятий кваліфікаційний рівень 

Передумови Наявність освітнього ступеня «Магістр»,                     
ОКР «Спеціаліст»  

Мова(и) викладання Українська 
Термін дії  освітньої 
програми 5 років 

Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису  освітньої 
програми 

http: //osau.edu 

2. Мета освітньо-наукової  програми 
Метою освітньо-наукової програми є підготовка здобувачів ступеня доктора 
філософії у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 
«Менеджмент», що передбачає формування теоретичних знань, оволодіння 
методологією наукових досліджень, розвиток практичних навичок та умінь, 
необхідних для проведення високо результативної науково-дослідної, педагогічної та 
прикладної професійної діяльності.  

3.  Характеристика освітньо-наукової програми 
Предметна  
область(галузь 
знань, 
спеціальність)  

Об’єктом вивчення і дослідження є процеси управління 
розвитком національного господарського комплексу та його 
суб’єктів господарювання (за видами економічної діяльності).  

Науковий зміст предметної області формують теоретичні, 
методологічні, методичні та прикладні положення щодо 
закономірностей, принципів, цілей, функцій, методів, організаційних 
структур, кадрового забезпечення та технологій прийняття 
управлінських рішень в організаціях різних ієрархічних рівнів, форм 
власності та господарювання.  
        Цілі навчання: 
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Підготовка фахівців вищої кваліфікації, здатних до науково-
дослідної, педагогічної та професійної діяльності в галузі управління 
та адміністрування. 
Теоретичний зміст предметної області: 
-  інноваційні концепції та системи менеджменту; 
-  функції, методи, технології управління організаціями та їх 
підрозділами; 
-  методологія наукових досліджень.   
 Методи, методики, технології та інструменти: 
- загальнонаукові та специфічні методи дослідження; 
- методи та інструменти наукового дослідження у сфері 
менеджменту; 
- методики, технології та інструменти менеджменту 
(стратегічне управління, управління змінами, проектне управління, 
управління знаннями, корпоративне управління, тощо); 
- інформаційно-комунікаційні технології управління 
організаціями та їх підрозділами.  

Академічні права 
випускників 

Доктор філософії може продовжувати навчання з метою 
присудження наукового ступеня доктора наук, підвищувати 
кваліфікацію та отримувати освіту за іншими спеціальностями 

Основний  
фокус освітньої 
програми і 
спеціалізації 

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців вищої 
кваліфікації, здатних до науково-дослідної, педагогічної та 
професійної діяльності в галузі управління та адміністрування. 

Орієнтація 
освітньої програми 

Програмні компетентності забезпечують спроможність 
здобувачів проводити самостійні та оригінальні дисертаційні 
дослідження, що спрямовані на розв’язання складних науково-
прикладних проблем  у сфері управління та адміністрування. 
Основними напрямами професійної роботи є організаційна, 
адміністративна, планово-проектна,  інформаційно-аналітична, 
контролююча, навчальна, дослідна та інші види управлінської 
діяльності в виробничих та торгівельно-посередницьких 
підприємствах, фінансових, консалтингових, науково-
дослідних, освітніх організаціях, установах державного 
управління і місцевого самоврядування. 

Особливості та 
відмінності 

Програма орієнтована на вивчення теоретичних та прикладних 
аспектів економіки та управління в аграрному секторі.  
4. Придатність випускників освітньої програми до 

працевлаштування та подальшого навчання 
Працевлаштуванн
я  

Випускник може працювати на посадах, пов’язаних з науково-
дослідною, викладацькою, експертною та прикладною 
професійною діяльністю у галузі управління та 
адміністрування. У сфері бізнесу та підприємництва може 
займати посади керівників виробничих структурних 
підрозділів, начальників функціональних служб, заступників 
директорів, керівників підприємств. У сфері науково-
педагогічної діяльності може працювати на посадах викладача 
навчального закладу, наукового співробітника, експерта, 
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консультанта. Працевлаштування може здійснюватися на 
різноманітних посадах в органах державного управління та 
місцевого самоврядування. 

Подальше 
навчання  
 

Успішне завершення навчання передбачає можливість 
виконання наукової програми 9-го рівня  НРК та отримання 2-
го наукового ступеня - доктора наук. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 
 

Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, 
достатніх для продукування нових ідей, розв’язання 
комплексних проблем у професійній галузі. 
Оволодіння методологією наукової роботи, навичками 
презентації її результатів рідною і іноземною мовами. 
Проведення самостійного наукового дослідження з 
використанням ресурсної бази університету та партнерів. 
Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і 
консультування науковим керівником. 
Отримання навичок науково-педагогічної роботи у вищій 
школі. 
В навчальному процесі використовуються електронне навчання 
в системі Moodle, викладання окремих курсів англійською 
мовою, мультимедійні презентації, комплексні ситуаційні 
завдання. 

Оцінювання 

Піврічна та річна атестація з наданням звіту. 
Складання  іспитів та заліків  з дисциплін загальної та 
професійної підготовки. 
Апробація результатів досліджень на науково-практичних 
конференціях. 
Публікація результатів досліджень у фахових наукових 
виданнях. 
Публікація результатів досліджень у виданні, що входить до 
наукометричної бази Scopus або іншої міжнародної бази, 
визначеної Науково-методичною радою МОН України. 
Попередній захист дисертації  на випусковій кафедрі. 
Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

6. Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

Науково-педагогічні працівники, задіяні до викладання лекцій 
професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності мають 
наукові ступені та вчені звання. 

Матеріальне 
забезпечення 

Повне забезпечення учбовими приміщеннями, забезпеченість 
комп’ютерними робочими місцями та прикладними 
комп’ютерними програмами достатнє для  виконання 
навчальних планів, забезпеченість навчальними лабораторіями, 
які обладнані необхідним устаткуванням для проведення 
занять з професійно-орієнтованих дисциплін.  
Забезпеченість навчальними приміщеннями, лабораторіями 
відповідає потребі. 
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Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Належна забезпеченість бібліотеки підручниками та 
посібниками, вітчизняними і закордонними фаховими 
періодичними виданнями відповідного профілю, доступ до 
джерел Internet, авторськіх розробок професорсько-
викладацького складу. 

7.  Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках 
міжуніверситетських договорів про встановлення науково-
освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти 
і науки 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Можлива у подальшому  

Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Особливість ОНП: вивчення української (російської) як 
іноземної в кількості 8 кредитів. 

 
4. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Ши
фр 

Програмні компетентності Програмні результати навчання 

ІК Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 
професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що 
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань і професійної практики. 

Загальні компетентності 
ЗК1 Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу, синтезу 
та встановлення 
взаємозв’язків між 
соціально-економічними  
явищами та процесами 

РН 1. Здатність використовувати загальнонаукові методи 
пізнання, здійснювати філософський пошук істини, 
демонструвати високі когнітивні здібності, застосувати 
широкий спектр методів дослідження явищ і процесів, 
робити логічні узагальнення. 

ЗК2 Здатність генерувати нові 
ідеї (креативність) 
 

РН 2. Здатність генерувати нові науково-теоретичні та 
практично спрямовані ідеї, шукати власні шляхи вирішення 
проблеми. 

ЗК3 Здатність виявляти, ставити 
та вирішувати проблеми 

РН 3. Вміння ідентифікувати проблему та визначити її 
актуальність, здійснити критичний аналіз підходів до її 
вирішення, провести діагностику існуючого стану 
соціально-економічних явищ, обґрунтувати напрями 
вирішення проблеми. 

ЗК4 Здатність проводити 
самостійне наукове 
дослідження, результати 
якого мають наукову 
новизну, теоретичне та 
прикладне значення. 

РН 4. Спланувати та здійснити оригінальне наукове 
дослідження, яке характеризується науковою новизною та 
спрямоване на розв’язання важливих проблем  у сфері 
управління соціально-економічними системами.  
 

ЗК5 Здатність до професійної 
презентації результатів 
наукового дослідження в 
письмовій та усній формі 
 

РН 5. Написання наукових праць з дотриманням фахових 
вимог та норм наукової етики, організація їх публікації у 
національних та міжнародних виданнях, навички публічних 
виступів з науковими доповідями.  
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Ши
фр 

Програмні компетентності Програмні результати навчання 

ЗК6 Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел  
 

РН 6. Уміння працювати з сучасними бібліографічними і 
реферативними базами даних, наукометричними 
платформами, а також використання сучасних 
інформаційних та комунікаційних технологій, 
комп’ютерних засобів та програм.  

ЗК 7 Здатність спілкуватися з 
представниками різних 
професійних груп та у 
міжнародному контексті 

РН 10. Здійснення усних комунікацій рідною та іноземною 
мовами в професійних колах національного і міжнародного 
рівнів для реалізації інноваційного проекту або вирішення 
наукової проблеми. 
РН 11. Розуміння іншомовних професійних текстів та 
грамотне написання іноземною мовою наукових статей, 
доповідей, тез, звітів, рефератів, тощо. 
РН 12. Застосувати стиль ділового спілкування при 
оформлені  документів та ділової переписці з іноземними 
партнерами 

Професійні компетентності 

СК1 Глибокі знання теоретичних 
та методологічних аспектів 
сучасного менеджменту, 
розуміння процесів, що 
обумовлюють перспективи 
його розвитку. 
 
 

РН1. Використовувати широкий діапазон інтелектуальних 
досягнень і теоретичних поглядів для розуміння сутності, 
мети, завдань, принципів, загальних та специфічних 
функцій сучасного менеджменту.  
РН2. Уміння використовувати методологію, спеціальні 
методи і прийоми менеджменту для виконання наукових 
досліджень з метою підвищення результативності 
управління.  
РН3. Володіти знаннями щодо основних моделей 
менеджменту організацій, планувати і забезпечувати 
оптимальне використання ресурсів організацій. 

СК2 Здатність використовувати 
знання, уміння й навички в 
галузі теорії й практики 
стратегічного управління. 

РН4. Ідентифікувати фактори зовнішнього і внутрішнього  
середовища, володіти методичними інструментами 
визначення рівня їх впливу на результативність 
менеджменту  в організаціях різних рівнів. 
РН5. Класифікувати та аналізувати стратегічні зміни в 
організаціях, фактори, що викликають опір таким змінам, 
обґрунтовувати стратегії розвитку.  

СК3 Здатність мобілізувати 
управлінські ресурси з 
метою активізації трудової 
діяльності персоналу 
організацій. 
 

 
РН 6. Уміння доцільно застосовувати інструменти 
мотивації  щодо активізації трудової діяльності персоналу, а 
також  сучасні методи професійного навчання працівників. 
РН 7. Використовувати психологічні особливості 
працівників для підвищення результативності менеджменту. 
 

СК4 Здатність управляти 
інноваційними проектами, 
включаючи  самостійне 
дисертаційне дослідження, 
що пропонує розв’язання 
актуального наукового 
завдання в галузі управління 
і адміністрування, 
результати якого становлять 
оригінальний внесок у суму 
знань у сфері менеджменту 
та оприлюднені у 
відповідних публікаціях.  

 РН 8. Вміння формулювати цілі інноваційної діяльності, 
генерувати інноваційні ідеї відповідно до поставлених 
завдань.  
РН 9. Використовувати методологію управління проектами 
для обґрунтування, розробки бізнес-планів, оцінки ризиків, 
складання кошторисів та  визначення ефективності 
інноваційних проектів. 
РН 10. Вміти визначити об’єкт, предмет, структуру 
наукового дисертаційного дослідження, знати методи та 
адекватно їх використовувати для досягнення його цілей та 
завдань в сфері управління та адміністрування.  
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Ши
фр 

Програмні компетентності Програмні результати навчання 

СК5 Знання сучасних проблем 
функціонування систем 
управління на макро-, мезо-, 
та мікроекономічних рівнях  
в аграрному секторі 
економіки.   
 

РН 11.  Здатність усвідомлювати та вирішувати актуальні 
проблеми економіки та управління в аграрному секторі 
економіки.  
РН 12.  Уміння критично аналізувати, оцінювати існуючі та 
синтезувати нові ідеї щодо розв’язання складних проблем 
економіки та управління в аграрному секторі економіки. 
РН 13.  Уміння застосовувати знання інструментів 
державного регулювання в управлінні організаціями. 

СК6 Набуття універсальних 
навичок дослідника у сфері 
менеджменту і маркетингу 

РН 14. Уміння застосовувати в науково-дослідній та 
практичній управлінській діяльності сучасні методи 
менеджменту і маркетингу 

СК7 Здатність оцінити рівень  
економічної безпеки  
організації, організувати 
моніторинг стану 
економічної безпеки та 
розробити комплекс заходів 
щодо запобігання кризовому 
стану організації. 

РН 15. Систематизувати та узагальнити науково-теоретичні,  
методологічні, методичні та прикладні аспекти діагностики 
економічної безпеки організації. 
РН 16. Аналізувати стан та оцінити рівень  економічної 
безпеки  функціональних складових та організації в цілому, 
організувати моніторинг стану економічної безпеки; 
РН 17. Визначити та аргументувати комплекс заходів щодо 
запобігання кризовому стану організації. 

СК8 Здатність до професійної 
педагогічної діяльності    

РН 18. Уміння організовувати навчальний процес зі 
спеціальності «менеджмент» у відповідності з вимогами 
нормативно-правових документів, що регулюють вищу 
освіту.  
РН 19. Уміння розробляти методичне забезпечення 
навчального процесу зі спеціальності «менеджмент» 
(освітні програми, навчальні та робочі плани, графіки 
навчального процесу, тощо).  
РН 20. Уміння розробляти навчально-методичні комплекси з 
фахових дисциплін та забезпечити їх викладання з 
урахуванням новітніх наукових знань та застосуванням 
інноваційних методів навчання. 

 

 
5. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

     

5.1. Розподіл змісту  освітньо-наукової   програми за групами компонентів 
та циклами підготовки 

№ Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти 
обов’язкові 

компоненти ОНП 
вибіркові 

компоненти ОНП 
Всього за весь термін 

навчання 
1. Цикл загальної 

підготовки 21,0 (  53,9%) 0,0 (0,0 %) 21,0 (53,9 %) 

2. Цикл професійної 
підготовки 8,0 (20,5%) 10,0 (25,6 %) 18,0 (46,1 %) 

Всього за весь термін 
навчання 29,0 (74,4%) 10,0 (25,6%) 39,0 (100%) 

 
 

5.2. Перелік компонент освітньо-наукової програми 
 



12 

 

Шифр Назва компоненти ОНП 
Кількість 

годин   
Кількість  
кредитів  

Форма 
конт-
ролю 

1. ОБОВЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
 І. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  (ШИФР ЗО) 

ЗО 1 Іноземна мова 240 8 
іспит, 
залік 

ЗО 2 Філософія   120 4 іспит 

ЗО 3 
Статистичні методи обробки інформації в 
наукових дослідженнях 90 3 іспит 

ЗО 4 Методика і організація  дисертаційного 
дослідження 

90 3 залік 

ЗО 5 
Інноваційні технології в педагогіці вищої 
школи 90 3 залік 

 Разом за циклом 630 21 х 
ІІ. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ШИФР (ПО) 

ПО 1 Сучасні концепції менеджменту 120 4 іспит 
ПО 2 Управління інноваційними проектами 90 3 залік 

 Разом за циклом 210 7 х 
ІІІ. ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ШИФР (ПП) 

ПП 1 Педагогічна практика 60 2 залік 
 Разом за циклом 60 2 х 

РАЗОМ ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 900 30 х 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 
ІІ. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ШИФР (ПВ) 

ПВ 1 Маркетинг-менеджмент  
150 5 іспит 

ПВ 2 
Актуальні проблеми економіки і управління в 
аграрному секторі 

ПВ 3 Діагностика економічної безпеки організацій 150 5 залік ПВ 4 Податковий менеджмент 
 Разом за циклом 300 10 х 

 РАЗОМ  ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 300 10 х 

 ВСЬОГО  ТЕОРЕТИЧОГО НАВЧАННЯ 1200 40 х 

 
Підготовка і захист дисертаційної 
кваліфікаційної роботи  6000 200 х 

 РАЗОМ ЗА ОР "ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ" 7200 240 х 
 

5.3. Наукова складова освітньо-наукової програми 
 

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення 
власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді 
дисертації. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним 
розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового 
завдання, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань у 
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галузі управління та адміністрування та оприлюднені у відповідних 
публікаціях. 

Основними напрями дисертаційних досліджень є: 
1. Управління виробничою та зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємств 
2. Управління соціально-економічним розвитком сільських територій  
3. Організаційно-економічний механізм управління власністю  
4. Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств 

аграрного сектора економіки 
5. Організаційно-економічні механізми зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств в умовах євроінтеграції 
6.Організаційно-економічні засади управління виробничим капіталом 

аграрних підприємств 
7.Організаційно - економічні фактори підвищення ефективності розвитку 

аграрних підприємств 
8.Формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу 
9. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку 

рослинництва (тваринництва) 
10.Організаційно-економічні засади підвищення 

конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції 
11.Формування механізмів соціальної відповідальності суб’єктів 

аграрного бізнесу 
12.Управління економічним потенціалом агропромислових підприємств  
13.Організаційно-економічний механізм адаптації підприємств 

агропромислового виробництва до інноваційної моделі розвитку в умовах 
євроінтеграційних трансформацій 

14.Управління трудовим потенціалом аграрних підприємств 
15.Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку аграрних 

підприємств 
16.Інформаційне забезпечення розвитку матеріально-технічної бази 

аграрних підприємств 
17.Формування механізму державної підтримки аграрних підприємств 
18.Маркетингові стратегії розвитку підприємств аграрного сектора в 

умовах економічної глобалізації 
19. Соціоекономічна модель управління розвитком аграрних підприємств 
20.Організаційно-економічний механізм відродження галузей сільського 

господарства 
21. Розвиток маркетингової діяльності приміських аграрних підприємств 
22.Диверсифікація виробничо-господарської діяльності крупно товарних 

аграрних підприємств. 
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6. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ 
 ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ  ПРОГРАМИ   

 
№ Дисципліни Шифр компетентності 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 
 1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 1.1. Обов’язкова частина 

1.  Іноземна мова     + + +        + 
2.  Філософія   +  +  +          + 
3.  Статистичні методи обробки 

інформації в наукових 
дослідженнях 

+   + + +       + +  

4.  Методика і організація  
дисертаційного дослідження + + + + + + +        + 

5.  Інноваційні технології в 
педагогіці вищої школи  + +    +   +     + 

 2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 2.1. Обов’язкова частина 

6.  Сучасні концепції менеджменту + + + +  + + + + + + +   + 
7.  Управління інноваційними 

проектами + + + +   + + + + + + + + + 

 2.2. Вибіркова частина 
8.  Актуальні проблеми економіки і 

управління в аграрному секторі + + + + + +  + + + +  +   

9.  Маркетинг-менеджмент + +   +   + + + + + + +  
10.  Діагностика економічної безпеки 

організацій + + + +          +  

11.  Податковий менеджмент +  + +  + +     +    
3. ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

12.  Педагогічна практика  + +    +   +     + 



 
 

7. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) 
ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

  Програмні результати навчання ІК Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 
  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Здатність використовувати загальнонаукові методи пізнання, 
здійснювати філософський пошук істини, демонструвати високі 
когнітивні здібності, застосувати широкий спектр методів дослідження 
явищ і процесів, робити логічні узагальнення. 

 +               

2 Здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані 
ідеї, шукати власні шляхи вирішення проблеми.   +              

3 

Вміння ідентифікувати проблему та визначити її актуальність, здійснити 
критичний аналіз підходів до її вирішення, провести діагностику 
існуючого стану соціально-економічних явищ, обґрунтувати напрями 
вирішення проблеми. 

   +             

4 

Спланувати та здійснити оригінальне наукове дослідження, яке 
характеризується науковою новизною та спрямоване на розв’язання 
важливих проблем  у сфері управління соціально-економічними 
системами.  

    +            

5 
Написання наукових праць з дотриманням фахових вимог та норм 
наукової етики, організація їх публікації у національних та міжнародних 
виданнях, навички публічних виступів з науковими доповідями. 

     +           

6 
Написання наукових праць з дотриманням фахових вимог та норм 
наукової етики, організація їх публікації у національних та міжнародних 
виданнях, навички публічних виступів з науковими доповідями.  

      +          

7 
Здійснення усних комунікацій рідною та іноземною мовами в 
професійних колах національного і міжнародного рівнів для реалізації 
інноваційного проекту або вирішення наукової проблеми.  

       +         

8 
Розуміння іншомовних професійних текстів та грамотне написання 
іноземною мовою наукових статей, доповідей, тез, звітів, рефератів, 
тощо. 

       +         
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9 Застосувати стиль ділового спілкування при оформлені  документів та 
ділової переписці з іноземними партнерами        +         

10 
Використовувати широкий діапазон інтелектуальних досягнень і 
теоретичних поглядів для розуміння сутності, мети, завдань, принципів, 
загальних та специфічних функцій сучасного менеджменту.  

        +        

11 
Уміння використовувати методологію, спеціальні методи і прийоми 
менеджменту для виконання наукових досліджень з метою підвищення 
результативності управління.  

        +        

12 
Володіти знаннями щодо основних моделей менеджменту організацій, 
планувати і забезпечувати оптимальне використання ресурсів 
організацій. 

        +        

13 
Ідентифікувати фактори зовнішнього і внутрішнього  середовища, володіти 
методичними інструментами визначення рівня їх впливу на результативність 
менеджменту  в організаціях різних рівнів.  

         +       

14 . Класифікувати та аналізувати стратегічні зміни в організаціях, фактори, що 
викликають опір таким змінам, обґрунтовувати стратегії розвитку.          +       

15 
Уміння доцільно застосовувати інструменти мотивації  щодо активізації 
трудової діяльності персоналу, а також  сучасні методи професійного навчання 
працівників.  

          +      

16 Використовувати психологічні особливості працівників для підвищення 
результативності менеджменту.           +      

17 Вміння формулювати цілі інноваційної діяльності, генерувати 
інноваційні ідеї відповідно до поставлених завдань.             +     

18 
Використовувати методологію управління проектами для 
обґрунтування, розробки бізнес-планів, оцінки ризиків, складання 
кошторисів та  визначення ефективності інноваційних проектів.  

           +     

19 
Вміти визначити об’єкт, предмет, структуру наукового дисертаційного 
дослідження, знати методи та адекватно їх використовувати для 
досягнення його цілей та завдань в сфері управління та адміністрування. 

           +     

20 Здатність усвідомлювати та вирішувати актуальні проблеми економіки та 
управління в аграрному секторі економіки.              +    

21 
Уміння критично аналізувати, оцінювати існуючі та синтезувати нові ідеї щодо 
розв’язання складних проблем економіки та управління в аграрному секторі 
економіки. 

            +    
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22 Уміння застосовувати знання інструментів державного регулювання в 
управлінні організаціями.             +    

23 Уміння застосовувати в науково-дослідній та практичній управлінській 
діяльності сучасні методи менеджменту і маркетингу              +   

24 Систематизувати та узагальнити науково-теоретичні,  методологічні, 
методичні та прикладні аспекти діагностики економічної безпеки організації.                +  

25 
Аналізувати стан та оцінити рівень  економічної безпеки  функціональних 
складових та організації в цілому, організувати моніторинг стану економічної 
безпеки  

              +  

26 Визначити та аргументувати комплекс заходів щодо запобігання кризовому 
стану організації.               +  

27 
Уміння організовувати навчальний процес зі спеціальності «менеджмент» у 
відповідності з вимогами нормативно-правових документів, що регулюють 
вищу освіту.  

               + 

28 
Уміння розробляти методичне забезпечення навчального процесу зі 
спеціальності «менеджмент» (освітні програми, навчальні та робочі плани, 
графіки навчального процесу, тощо).  

               + 

29 
Уміння розробляти навчально-методичні комплекси з фахових дисциплін та 
забезпечити їх викладання з урахуванням новітніх наукових знань та 
застосуванням інноваційних методів навчання. 

               + 

 



8. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ  

Виходячи з положень Закону України «Про вищу освіту» в частині 
формування внутрішньої університетської системи забезпечення якості вищої 
освіти, передбачені наступні заходи:  

1. визначення процедур та критеріїв оцінки якості вищої освіти;  
2. періодичне оновлення освітньо-наукової програми;  
3. піврічна та щорічна атестація здобувачів ступеня доктора філософії та 

регулярне оприлюднення результатів атестації на офіційному веб-сайті ОДАУ; 
4. перевірка дисертації на відповідність вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння звання старшого наукового співробітника»;  
5. контроль за своєчасністю підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників;  
6. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів третього рівня вищої 
освіти;  

7. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом;  

8. забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
освіти та кваліфікації;  

9. забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 
закладів і здобувачів рівня доктора філософії.  

 
9. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 
Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів: 
1. Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01 липня  2014 

року.  [Електронний ресурс]: Офіційний ВЕБ-сайт Верховної Ради України. 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18. – (Нормативні 
директивні правові документи). 

2.  Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
№ 867-VIII від 08.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.40 [Електронний ресурс]: 
Офіційний ВЕБ-сайт Верховної Ради України. Режим доступу:  
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/222-19. – (Нормативні директивні правові 
документи). 

3. Закон України «Про освіту» №1060-ХІІ від 23 травня 1991року. 
[Електронний ресурс]: Офіційний ВЕБ-сайт Верховної Ради України. Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws / show/1060-12. – (Нормативні 
директивні правові документи). 

4. Класифікатор професій : ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; 
Чинний від 2010-11-01. – (Національний класифікатор України).  

5. Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На 
заміну ДК 009:2005; Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор 
України).  

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої 
освіти: проект [Електронний ресурс] / М -во освіти і науки України. – К. – 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/867-19/paran133#n133
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon2.rada.gov.ua/%20laws%20/%20show/1060-12
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Режим доступу: (http://mon.gov.ua/citizens/zv’yazki-z-gromadskistyu/gromadske-
obgovorennya 2016.html). – (Нормативні директивні правові документи). 

7. Наказ МОН України від 06.11.2015 №1151 «Про особливості 
запровадження переліку галузей знань, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою КМУ від 29 квітня 2015 
року № 266». [Електронний ресурс]: Офіційний ВЕБ-сайт Верховної Ради 
України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. – (Нормативні директивні 
правові документи). 

8. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і 
доп. / авт.-уклад.: В.М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А.В. 
Ставицький, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ТОВ 
«Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с.  

9. Постанова КМУ від 30.12.2015 №1187 «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» 
[Електронний ресурс]: Офіційний ВЕБ-сайт Верховної Ради України. Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. – (Нормативні директивні правові 
документи). 

10. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN 966-
7043-96-7. 

11. Стандарт Вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 
«Менеджмент»[Електронний ресурс]: Міністерство освіти і науки України. – К. 
– Режим доступу: mon.gov.ua   

http://mon.gov.ua/citizens/zv'yazki-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya
http://mon.gov.ua/citizens/zv'yazki-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF

