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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 
 

1.1. Опис освітньо-наукової програми 

 

Рівень вищої освіти Третій ( освітньо-науковий) рівень   

Ступінь, що присвоюється Доктор філософії 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Загальний обсяг  
43 кредити Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) 

Термін навчання 4 академічні роки 

Форми навчання Очна (денна), заочна 

Вищий навчальний заклад Одеський державний аграрний університет 

Акредитуюча організація 

Міністерство освіти і науки України; 

Національне агенство з забезпечення якості 

вищої освіти 

Період акредитації Програма впроваджена в 2016 році 

Кваліфікаційний рівень за 

Національною рамкою 

кваліфікацій (НРК) 

Восьмий  рівень НРК (Постанова КМУ від 23 

листопада 2011 р. № 1341) 

Вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання 
Магістр, спеціаліст 

 

1.2. 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. 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.  

В освітньо-науковій програмі встановлена система освітніх компонентів на 

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в межах спеціальності 073 

«Менеджмент», 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 ступеня доктора філософії. 
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1.3. Характеристика освітньо-наукової програми 

1. Предметна  

область  

Об’єктом вивчення і дослідження є процеси управління 

розвитком підприємств і організацій різних ієрархічних рівнів, форм 

власності та видів діяльності, функціонування яких відбувається в 

умовах  невизначеного середовища.   

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 підприємствах і організаціях 

різних ієрархічних рівнів, форм власності та господарювання.  

Методи дослідження та навчання:  

загальнонаукові (філософські) методи пізнання дійсності в її 

цілісності, розвитку та суперечності;  

теоретичні методи, які включають системний, аксіоматичний, 

гіпотетичний, формалізацію, абстрагування, сходження від 

абстрактного до конкретного; 

загально логічні методи – аналізу, синтезу, індукції, дедукції, 

аналогії;  

емпіричні методи – спостереження, опитування, 

експерименти, моделювання, експертного оцінювання; 

специфічні методи економічних досліджень – економіко-

математичні, статистичні, стратегічного аналізу та прогнозування, 

економетричні; 

сучасні методи викладання у вищій школі. 

2.Основний  

фокус  

програми  

Підготовка фахівців вищої кваліфікації, здатних до науково-

дослідної, педагогічної та професійної діяльності в галузі 

управління та адміністрування. 

3.Орієнтація 

програми 
Освітньо-наукова 

4.Особливості 

та відмінності 
Програма орієнтована на проведення досліджень з актуальних 

проблем управління розвитком національного господарського 

комплексу та його суб’єктів господарювання за видами економічної 

діяльності, в тому числі агропродовольчого сектору як одного з 

пріоритетних напрямів розвитку національної економіки і регіонів 

України. 

Високий рівень підготовки забезпечується потужною науковою 

школою, започаткованою понад 55 років тому видатним вченим у 

сфері економіко-математичного моделювання виробничо-

господарської діяльності в агропромисловому комплексі доктором 

економічних наук, професором М.О.Браславцем.  

Протягом останніх п’яти років на економічному факультеті 

захищено п’ять докторських та 14 кандидатських дисертацій, що 

свідчить про високу результативність здійснюваної науково-
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дослідної роботи. Під керівництвом д.е.н., професора кафедри 

менеджменту і маркетингу Сахацького М.П. захищено 14 

кандидатських дисертацій; д.е.н., професора кафедри інформаційних 

ситем та технологій ім. М.О.Браславця Поповича В.В.– чотири 

дисертації; Заслуженого працівника освіти україни, к.е.н., доцента 

кафедри менеджменту і маркетингу Курносенька В.Г. – три 

дисертації. 

До числа основних відмінностей освітньо-наукової програми 

підготовки докторів філософії зі спеціальності «менеджмент» слід 

віднести: 

проведення занять для аспірантів представниками 

управлінського корпусу провідних підприємств; 

проведення проміжних міждисциплінарних наукових 

досліджень під керівництвом одного або двох наукових керівників; 

підготовку спільно з викладачами методичних рекомендацій до 

проведення занять за дисциплінами теоретичного курсу; 

відвідування провідних підприємств з метою вивчення 

особливостей галузевого менеджменту. 

5.Працевла-

штування та 

продовження 

освіти  

 

5.1. Працевлаштування.  

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, 

консультанта. Працевлаштування може здійснюватися на 

різноманітних посадах в органах державного управління та 

місцевого самоврядування. 

5.2. Подальше навчання. 

Успішне завершення навчання передбачає можливість 

виконання наукової програми 9-го рівня  НРК та отримання 2-го 

наукового ступеня доктора наук. 

6.Стиль та 

методика 

викладання 

 

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 
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навчання в системі Moodle, викладання окремих курсів англійською 

мовою, мультимедійні презентації, комплексні ситуаційні завдання.  

Форми  

контролю 

 

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. 
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2. ЗМІСТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

2.1. 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 

ПРН 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) 
 

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

ЗК3 Здатність виявляти, ставити 
та вирішувати проблеми 

ПРН 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. 

ПРН 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 
 

ПРН 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.  

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

ПРН 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 

ПРН 7. Здійснення усних комунікацій рідною та іноземною 
мовами в професійних колах національного і міжнародного 
рівнів для реалізації інноваційного проекту або вирішення 
наукової проблеми. 
ПРН 8. Розуміння іншомовних професійних текстів та 
грамотне написання іноземною мовою наукових статей, 
доповідей, тез, звітів, рефератів, тощо. 
 

Професійні компетентності 

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

ПРН 9. Використовувати широкий діапазон інтелектуальних 
досягнень і теоретичних поглядів для розуміння сутності, 
мети, завдань, принципів, загальних та специфічних 
функцій сучасного менеджменту.  
ПРН 10. Уміння використовувати методологію, спеціальні 
методи і прийоми менеджменту для виконання наукових 
досліджень з метою підвищення результативності 
управління.  
ПРН 11. Володіти знаннями щодо основних моделей 
менеджменту організацій, планувати і забезпечувати 
оптимальне використання ресурсів організацій. 



9 

Ши

фр 

Програмні компетентності Програмні результати навчання 

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

ПРН 12. Ідентифікувати фактори зовнішнього і 
внутрішнього  середовища, володіти методичними 
інструментами визначення рівня їх впливу на 
результативність менеджменту  в організаціях різних рівнів. 
ПРН 13. 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. 
 

 
ПРН 14. Уміння доцільно застосовувати інструменти 
мотивації  щодо активізації трудової діяльності персоналу, а 
також  сучасні методи професійного навчання працівників. 
ПРН 15. 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.  

ПРН 16. Вміння формулювати цілі інноваційної діяльності, 
генерувати інноваційні ідеї відповідно до поставлених 
завдань.  
ПРН 17. Використовувати методологію управління 
проектами для обґрунтування, розробки бізнес-планів, 
оцінки ризиків, складання кошторисів та  визначення 
ефективності інноваційних проектів. 
ПРН 18. 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.  
  
 

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

ПРН 19. Здатність усвідомлювати та вирішувати 
актуальні проблеми економіки та управління в аграрному 
секторі економіки.  
ПРН 20. Уміння критично аналізувати, оцінювати 
існуючі та синтезувати нові ідеї щодо розв’язання складних 
проблем економіки та управління в аграрному секторі 
економіки. 

СК6 Навички використання 
математичних методів і 
моделей у менеджменті.  

ПРН 21. Уміння застосовувати в науково-дослідній та 
практичній управлінській діяльності сучасні математичні 
методи і моделі. 

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

ПРН 22. Систематизувати та узагальнити науково-
теоретичні,  методологічні, методичні та прикладні аспекти 
діагностики економічної безпеки організації. 
ПРН 23. Аналізувати стан та оцінити рівень  
економічної безпеки  функціональних складових та 
організації в цілому, організувати моніторинг стану 
економічної безпеки. 
 

СК8 Здатність до професійної 
педагогічної діяльності    

ПРН 24. Уміння організовувати навчальний процес зі 
спеціальності «менеджмент» у відповідності з вимогами 
нормативно-правових документів, що регулюють вищу 
освіту.  
ПРН 25. Уміння розробляти методичне забезпечення 
навчального процесу зі спеціальності «менеджмент» 
(освітні програми, навчальні та робочі плани, графіки 
навчального процесу, тощо).  
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2.2.Матриця відповідності компетентностей доктора філософії за спеціальністю 073 

«Менеджмент» дескрипторам  НРК ( восьмий рівень) 

Класифікація компетентностей за 

НРК 
Знання Уміння Комунікація 

Автономність і 

відповідальність  

Перелік компетентностей за ОНП 

«Менеджмент» 

ЗН1. Найбільш 

передові 

концептуальні 

та 

методологічні 

знання в галузі 

науково-

дослідної та/або 

професійної 

діяльності і на 

межі 

предметних 

галузей 

УМ1. Критичний 

аналіз, оцінка і 

синтез нових та 

складних ідей 

К1. Спілкування 

в діалоговому 

режимі з 

широкою 

науковою 

спільнотою та 

громадськістю в 

певній галузі 

наукової та/або 

професійної 

діяльності 

АВ1. Ініціювання 

інноваційних 

комплексних проектів, 

лідерство та повна 

автономність під час їх 

реалізації 
УМ2. 
Розроблення та 

реалізація 

проектів, 

включаючи 

власні 

дослідження, які 

дають можливість 

переосмислити 

наявне та 

створити нове 

цілісне знання 

та/або професійну 

практику і 

розв’язання 

значущих 

соціальних, 

наукових, 

культурних, 

етичних та інших 

проблем 

АВ 2. Соціальна 

відповідальність за 

результати прийняття 

стратегічних рішень 

АВ 3. Здатність 

саморозвиватися і 

самовдосконалюватися 

протягом життя, 

відповідальність за 

навчання інших 

Загальні компетентності 

ЗК1.Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між 

соціально-економічними  

явищами та процесами 

ЗН1. УМ1  АВ2 

ЗК2.Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) ЗН1. УМ1. УМ2.  АВ1. АВ3. 

ЗК3.Здатність виявляти, ставити 

та вирішувати проблеми 
 УМ1. УМ2. К1. АВ1. АВ2. 

ЗК4.Здатність проводити 

самостійне наукове дослідження, 

результати якого мають наукову 

новизну, теоретичне та прикладне 

значення. 

 
УМ1. УМ2. К1. АВ1. 

ЗК5.Здатність до професійної 

презентації результатів наукового 

дослідження в письмовій та усній 

формі 

  
К1. АВ1 

ЗК6.Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел  

ЗН1. УМ1. УМ2.  АВ1. 

ЗК 7.Здатність спілкуватися з 

представниками різних 

професійних груп та у 

міжнародному контексті 

  
К1. АВ1 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1. Глибокі знання теоретичних 
та методологічних аспектів 
сучасного менеджменту, 

ЗН1. УМ1. 
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розуміння процесів, що 
обумовлюють перспективи його 
розвитку. 

СК2.Здатність використовувати 

знання, уміння й навички в галузі 

теорії й практики стратегічного 

управління.. 

ЗН1. УМ1. УМ2.  АВ2. 

СК3.Здатність мобілізувати 

управлінські ресурси з метою 

активізації трудової діяльності 

персоналу організацій. 

ЗН1. УМ1. УМ2. К1.  

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. 

 
УМ1. УМ2. К1. АВ1.АВ3 

СК5.Знання сучасних проблем 

функціонування систем 

управління на макро-, мезо-, та 

мікроекономічних рівнях  в 

аграрному секторі економіки.   

ЗН1. УМ1. УМ2. 
  

СК6.Навички використання 

математичних методів і моделей у 

менеджменті. 

ЗН1. УМ1. УМ2.   

СК7.Здатність оцінити рівень  

економічної безпеки  організації, 

організувати моніторинг стану 

економічної безпеки та розробити 

комплекс заходів щодо 

запобігання кризовому стану 

організації.агропродовольчого 

сектора. 

ЗН1. УМ1. УМ2.   

СК8.Здатність до професійної 

педагогічної діяльності    
 

УМ2. К1. АВ1.АВ2. АВ3. 
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1.3. Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми 

1-й  рік навчання 

Освітня складова 

Назва дисциплін 
Загальн

а 

кількіст

ь 

год. 

Аудиторні 

год. 

Самос- 

тійна 

робота 

Кредити 
Відповідальність 

(кафедра) 

1.  Філософія 120 60 60 4 
Кафедра філософії, 

історії і політології 

2.  

Статистичні методи 

обробки інформації в 

наукових дослідженнях 

60 30 30 2 

Кафедра 

економічної теорії 

і економіки 

підприємства 

3.  Іноземна мова 120 60 60 4 

Кафедра 

української та 

іноземної мов 

4.  

Методика і організація 

дисертаційного 

дослідження 

60 30 30 2 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

5.  

Управління 

інноваційними 

проектами 

60 30 30 2 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

6.  

Актуальні проблеми 

економіки та 

управління в аграрному 

секторі 

(міждисциплінарний 

курс) 

90 44 46 3 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

Кафедра 

економічної теорії 

і економіки 

підприємства 

Кафедра 

бухгалтерського 

обліку і аудит 

7.  

Методологія 

стратегічного 

управління 

90 44 46 3 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

8.  Вибіркова (перелік 1) 90 44 46 3  

9.  Вибіркова (перелік 2) 120 44 76 4  

 РАЗОМ 810 386 424 27  

Наукова складова 

Наукова діяльність 
Виконаний обсяг робіт  

(кількісні та якісні показники) 

Терміни Відповідальність 

1.  Публікація 

статей у фахових 

виданнях 

1 стаття Другий 

семестр 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

2.  Участь у 

науково-

практичних 

конференціях 

1 конференція 

Перший 

семестр 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

3.  Науково- Написання реферату обсягом Перший Кафедра 
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дослідна  робота (25-30 сторінок), метою якого є 

обґрунтування актуальності та 

формування структурно-

логічної схеми дослідження.  

семестр менеджменту і 

маркетингу 

4.  Піврічна та 

річна атестація 

Звіт Грудень, 

червень 

академічного 

року 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу. 

Відділ аспірантури. 

2-й рік навчання 

Освітня складова 
Назва курсу 

Загальна 

кількість 

год. 

Ауди-

торні 

год. 

Самос- 

тійна 

робота 

Кредити 
Відпові-

дальність 

(кафедра) 

1. 1 Іноземна мова 120 60 60 4 

Кафедра 

української та 

іноземної мов 

2. 2 

Математичні моделі та 

методи в управлінні 

економічними процесами 

120 60 60 4 

Кафедра 

інформаційних 

систем і 

технологій ім. 

М.О. Браславця 

3. 3 
Управління  розвитком 

персоналу в організаціях 
60 30 30 2 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

4. 4 Вибіркова (перелік 3) 120 44 76 4 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

Кафедра 

економічної 

теорії і 

економіки 

підприємства 

5. 5 Педагогічна практика 60 0 60 2 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

 РАЗОМ 480 194 286 16  

Наукова складова 
Наукова діяльність Виконаний  

обсяг робіт  

Терміни Відповідальність 

1. 1 
Публікація статей у фахових 

виданнях 
2 статті 

Протягом 

академічного року 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

2. 2 
Участь у науково-

практичних конференціях 
2 конференції 

Протягом 

академічного року 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

3. 3 Науково-дослідна  робота 
Перший розділ 

дисертації 

Протягом 

академічного року 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

4. 4 Піврічна та річна атестація Звіт 

Грудень, 

червень 

академічного року 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу. Відділ 

аспірантури. 
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3-й рік навчання 

Наукова складова 

Наукова діяльність Виконаний  

обсяг робіт  

Терміни Відповідальність 

1 
Публікація статей у фахових 

виданнях 
2 статті 

Протягом академічного 

року 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

2 
Участь у науково-практичних 

конференціях 
4 конференції 

Протягом академічного 

року 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

3 Науково-дослідна  робота 

Другий  розділ 

дисертації 
Протягом академічного 

року 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

4 Піврічна та річна атестація Звіт 
Березень та жовтень 

академічного року 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

4-й рік навчання 

Наукова складова 

Наукова діяльність Виконаний  

обсяг робіт  

Терміни Відповідальність 

1 

Науково-дослідна  робота 
Третій  розділ 

дисертації 

Лютий академічного 

року 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

2 Попередній захист 

 на кафедрі  

Дисертація 

(попередній 

варіант) 

Квітень академічного 

року 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

3 Захист дисертації в 

спеціалізованій вченій раді 

Дисертація 

(кінцевий 

варіант) 

Травень-вересень 

академічного року 

Кафедра 

менеджменту і 

маркетингу 

 

1.4. 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 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 
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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 

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.Диверсифікація виробничо-господарської діяльності крупно товарних 

аграрних підприємств. 

2.5. Педагогічна практика 

 

Обовязковою компонентою освітньо-наукової програми підготовки 

здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» є 

педагогічна практика, метою якої є набуття навичок здійснення навчально-

виховного процесу у вищому навчальному закладі та формування вмінь 

викладацької діяльності.  

Педагогічна практика здобувачів ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 073 «Менеджмент»  передбачає наступні види діяльності: 

- вивчення законодавчих та нормативно правових документів, що 

регулюють освітню діяльність у сфері вищої освіти в Україні; 

- опрацювання внутрішньо вузівських положень щодо організації 

навчально-виховного процесу в Одеському державному аграрному університеті; 

- вивчення досвіду викладання провідних викладачів університету під час 

відвідування занять  із різних спеціальних дисциплін; 

- методична робота з розробки комплексу навчально-методичного 

забезпечення дисципліни: навчальний контент (конспект або розширений план 

лекцій), плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних 

робіт, самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для поточного та 

підсумкового контролю знань і вмінь студентів, комплексної контрольної роботи, 

післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни; 

- самостійне проведення лекцій та практичних занять; 

- участь в оцінюванні якості контрольних та курсових робіт студентів; 

- організація самостійної роботи студентів, проведення консультацій. 

Педагогічна практика організується випусковою кафедрою  менеджменту і 

маркетингу та планується на другому році  навчання загальним обсягом 60 годин 

(2 кредити). Термін проходження практики та її програма визначаються в 

індивідуальному плані аспіранта, затверджуються науковим керівником, 

узгоджуються із завідувачем кафедри. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ  
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.  
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