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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Освітньо-наукова програма (ОНП)  – система освітніх компонентів на ві-

дповідному 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 профе-

сійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному 

рівні вищої освіти. 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших компете-

нтностей, 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 нау-

кових досліджень, розвиток практичних навичок та умінь, необхідних для про-

ведення 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 уп-

равління 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 компетент-

ностей освітньої програми; 

5)  вимоги до структури навчальних дисциплін. 

Освітня програма використовується для: 

- проведення ліцензійної та акредитаційних експертиз на провадження 

освітньої діяльності зі спеціальністі 073 «Менеджмент» за третім (освітньо-

науковим) рівнем вищої освіти, інспектування освітньої діяльності за спеціаль-

ністю;  

- складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 
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- формування індивідуальних планів аспірантів; 

- формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту індивідуа-

льних завдань; 

- визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

- атестації здобувачів освітнього ступня «доктор філософії» зі спеціально-

сті 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 осві-

тнього ступня «доктор філософії»  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 креди-

тна трансферно-накопичувальна система;  

ОНП – освітньо-наукова програма;  

ЗО – позначення циклу загальної підготовки обов’язкової компоненти освітньо-

наукової програми; 

ПО – позначення циклу професійної підготовки обов’язкової компоненти осві-

тньо-наукової програми; 

ЗВ – позначення циклу загальної підготовки вибіркової компоненти освітньо-

наукової програми; 

ПВ – позначення циклу професійної підготовки вибіркової компоненти освіт-

ньо-наукової програми; 

ПОП –позначення циклу практичної підготовки; 

ІК– інтегральна компетентність; 

ЗК1-n–загальні компетентності; 

СК1- m–спеціальні (фахові, предметні) компетентності; 

ПРН-k – програмні результати навчання. 
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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 

Ступінь – Доктор філософії (PhD) 

Освітньо-наукова кваліфікація – Доктор філософії (PhD) 

зі спеціальності «Менеджмент» 

Офіційна назва  освітньо-

наукової програми 
Освітньо-наукова програма «Менеджмент» 

Тип диплому та обсяг  освіт-

ньо-професійної програми 

Диплом доктора філософії. Термін навчання – 4 

академічних роки. Обсяг ОНП – 240 кредитів 

ЄКТС, у тому числі освітня складова – 39 кредити 

ЄКТС, наукова складова – 201 кредит ЄКТС. Нау-

кова складова передбачає проведення власного нау-

кового дослідження та оформлення його результатів 

у вигляді дисертації. 

Наявність акредитації 

Програму ліцензовано у 2016 р. (Витяг з наказу 

МОН України № 816 від 8.07.2016 р. Про затвер-

дження рішень Ліцензійної комісії від 8.07.2016 р.).  

Планується первинна акредитація. 

Цикл/рівень 

FQ-EHEA – третій цикл; EQF-LLL – рівень 8; 

НРК України – восьмий  рівень НРК (Постанова 

КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341) 

Передумови 
Наявність освітнього ступеня «Магістр», або освіт-

ньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» 

Мова(и) викладання Державна 

Термін дії  освітньої програ-

ми 
До акредитаційної експертизи 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису  освітньої 

програми 

https://osau.edu.ua/ 

2. Мета освітньо-наукової  програми 
Метою освітньо-наукової програми є підготовка здобувачів ступеня доктора філосо-

фії у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менедж-

мент», що передбачає формування теоретичних знань, оволодіння методологією нау-

кових досліджень, розвиток практичних навичок та умінь, необхідних для проведення 

високо результативної науково-дослідної, педагогічної та прикладної професійної ді-

яльності. Програмні компетентності забезпечують спроможність здобувачів проводи-

ти самостійні та оригінальні дисертаційні дослідження, що спрямовані на розв’язання 

складних науково-прикладних проблем  у сфері управління та адміністрування. 

3.  Характеристика освітньо-наукової програми 
Предметна  

область(галузь 

знань, спеціаль-

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування   

Спеціальність – 073 Менеджмент  

Об’єктом вивчення є наукові і методичні засади та практика 

https://osau.edu.ua/
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ність)  управління організаціями (їх об’єднаннями) різних ієрархічних 

рівнів, форм власності та видів діяльності, функціонування 

яких відбувається в умовах  невизначеного середовища.   

        Цілі навчання: 

Набуття знань і умінь у сфері менеджменту, що дозволяють 

розв’язувати комплексні проблеми з управління організаціями та їх 

об’єднаннями  на засадах глибокого переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Теоретичний зміст предметної області формують новітні тео-

ретичні, методологічні та методичні положення щодо:  

- концепцій, моделей, закономірностей, принципів управ-

ління;  

- цілей, функцій, методів, організаційних структур, кад-

рового забезпечення, технологій прийняття управлінських рі-

шень в організаціях різних ієрархічних рівнів, форм власності 

та видів діяльності;  

- методології наукових досліджень в менеджменті;   

- інноваційних освітніх технологій викладання менеджменту. 

Методи, методики, технології та інструменти: 

- загальнонаукові методи дослідження, евристичний по-

тенціал теоретичних методів для генерації, критичного аналізу 

та оцінки нових ідей у сфері менеджменту;  

- системний підхід в наукових дослідженнях соціально-

економічних об’єктів та процесів; 

- економіко-статистичні та розрахунково-аналітичні ме-

тоди дослідження;  

- економіко-математичні методи та інструменти; 

- соціологічні та експертного оцінювання;  

- методологія управління інноваційними проектами; 

- адміністративні, економічні та соціально-психологічні 

методи управління; 

- емпіричні методи дослідження (спостереження, вимі-

рювання, моделювання, експерименти);  

- інформаційні системи, програмні продукти, що застосо-

вуються в менеджменті та науково-педагогічній діяльності;  

- сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання для 

освітньо-наукової діяльності. 

Академічні права 

випускників 

Доктор філософії може продовжувати навчання з метою присуджен-

ня наукового ступеня доктора наук, підвищувати кваліфікацію та 

отримувати освіту за іншими спеціальностями. 

Основний  

фокус освітньої 

програми і спеціа-

лізації 

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців вищої кваліфі-

кації, здатних до науково-дослідної, педагогічної та професійної дія-

льності в галузі управління та адміністрування. Програмні компе-

тентності забезпечують спроможність здобувачів проводити 

самостійні та оригінальні дисертаційні дослідження, що спря-

мовані на розв’язання складних науково-прикладних проблем  

у сфері управління та адміністрування. 
Основними напрямами професійної роботи є організаційна, 
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адміністративна, планово-проектна,  інформаційно-аналітична, 

контролююча, навчальна, дослідна та інші види управлінської 

діяльності в аграрних, промислових, торгівельно-

посередницьких підприємствах, фінансових, консалтингових, 

науково-дослідних, освітніх організаціях, установах державно-

го управління і місцевого самоврядування. 

Ключові слова: менеджмент, управління і адміністрування, 

інновації, організація, стратегія, економіка та управління наці-

ональним господарством, економіка та управління підприємст-

вами, методологія наукових досліджень, аграрний сектор. 

Орієнтація освіт-

ньої програми 

Освітньо-наукова програма з підготовки здобувачів ступеня 

вищої освіти «Доктор філософії» (PhD). 

Дослідницька орієнтація. 

Особливості та ві-

дмінності 

Програма орієнтована на проведення досліджень з актуальних 

проблем управління розвитком національного господарського 

комплексу та його суб’єктів господарювання за видами еконо-

мічної діяльності, в тому числі агропродовольчого сектору як 

одного з пріоритетних напрямів розвитку національної еконо-

міки і регіонів України. 

4. Придатність випускників освітньої програми до працевлашту-

вання та подальшого навчання 

Працевлаштуван-

ня  

Випускник може працювати на посадах, пов’язаних з науково-

дослідною, викладацькою, експертною та прикладною профе-

сійною діяльністю у галузі управління та адміністрування. У 

сфері бізнесу та підприємництва може займати посади керівни-

ків виробничих структурних підрозділів, начальників функціо-

нальних служб, заступників директорів, керівників підпри-

ємств. У сфері науково-педагогічної діяльності може працюва-

ти на посадах викладача навчального закладу, наукового спів-

робітника, експерта, консультанта. Працевлаштування може 

здійснюватися на різноманітних посадах в органах державного 

управління та місцевого самоврядування. 

Подальше навчан-

ня  

 

Успішне завершення навчання передбачає можливість вико-

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

наукового ступеня - доктора наук. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та на-

вчання 

 

Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, 

достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплекс-

них проблем у професійній галузі. 

Оволодіння методологією наукової роботи, навичками презен-

тації її результатів рідною і іноземною мовами. 

Проведення самостійного наукового дослідження з викорис-

танням ресурсної бази університету та партнерів. 

Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і консультуван-

ня науковим керівником. 

Отримання навичок науково-педагогічної роботи у вищій шко-

лі. 

В навчальному процесі використовуються електронне навчання 
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в системі Moodle, викладання окремих курсів англійською мо-

вою, мультимедійні презентації, комплексні ситуаційні завдан-

ня. 

Оцінювання 

Піврічна та річна атестація з наданням звіту. 

Складання  іспитів та заліків  з дисциплін загальної та профе-

сійної підготовки. 

Апробація результатів досліджень на науково-практичних 

конференціях. 

Публікація результатів досліджень у фахових наукових видан-

нях. 

Публікація результатів досліджень у виданні, що входить до 

наукометричної бази Scopus або іншої міжнародної бази, ви-

значеної Науково-методичною радою МОН України. 

Попередній захист дисертації  на випусковій кафедрі. 

Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

6. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпе-

чення 

Науково-педагогічні працівники, задіяні до викладання лекцій 

професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності мають 

наукові ступені та вчені звання. 

Матеріальне за-

безпечення 

Повне забезпечення учбовими приміщеннями, забезпеченість 

комп’ютерними робочими місцями та прикладними 

комп’ютерними програмами достатнє для  виконання освітньої 

та наукової складової ОНП.  

Інформаційне та 

навчально-

методичне забезпе-

чення 

Належна забезпеченість бібліотеки підручниками та посібни-

ками, вітчизняними і закордонними фаховими періодичними 

виданнями відповідного профілю, доступ до джерел Internet, 

наявність авторських розробок науково-педагогічних праців-

ників. 

7.  Академічна мобільність 

Національна кре-

дитна мобільність 

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках 

міжуніверситетських договорів про встановлення науково-

освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти 

і науки. 

Міжнародна кре-

дитна мобільність 

Можлива у подальшому.  

Навчання інозем-

них здобувачів 

вищої освіти 

Особливість ОНП: вивчення української (російської) як інозе-

мної в кількості 8 кредитів. 
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4. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

6. Програмні компетентності 
Інтегральна компетентність 

ІК - Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту та дослід-

ницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних 

та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.  

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1 Оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду.  

ЗК2 Здатність до критичного мислення генерування нових складних ідей, ана-

лізу та синтезу цілісних знань. 

ЗК3 Здатність до організації та проведення оригінальних наукових досліджень. 

ЗК4 Здатність спілкуватись з науковою спільнотою з метою презентації ре-

зультатів наукових досліджень та їх оприлюднення державною, англійсь-

кою та/або іншою іноземною мовою. 

ЗК5 Здатність до науково-педагогічної діяльності у галузі управління та адмі-

ністрування. 

ЗК6 Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності. 

Спеціальні компетентності (СК) 

СК1 Здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення інформації для 

проведення самостійних наукових досліджень у сфері менеджменту. 

СК2 Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструмен-

ти наукових досліджень у сфері менеджменту. 

СК3 Здобуття глибинних знань з менеджменту, зокрема розуміння теоретичних 

і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань, 

критичного аналізу основних концепцій, оволодіння науковою терміноло-

гією. 

СК4 Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, зокрема 

застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, 

управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фі-

нансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власно-

сті. 

СК5 Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обго-

ворення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською 

або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій 

формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з ме-

неджменту. 

СК6 Здатність до впровадження результатів власних досліджень у сфері мене-

джменту. 

СК7 Знання сучасних проблем функціонування систем управління на макро-, 

мезо-, та мікроекономічних рівнях, розуміння процесів, що обумовлюють 

перспективи соціо-економіко-екологічного розвитку організаційних сис-

тем різних видів діяльності, в тому числі агропродовольчого сектора. 
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СК8 Знання теоретичних та методологічних аспектів управління інноваційними 

проектами, впровадження яких вирішує актуальні науково-прикладні про-

блеми галузі знань управління і адміністрування. 

7. Програмні результати навчання 

ПРН 

1 

Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними теоріями і 

концепціями у сфері менеджменту. 

ПРН 

2 

Організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження у сфері ме-

неджменту на відповідному фаховому рівні, досягати наукових результа-

тів, що створюють нові знання для розв’язання актуальних проблем теорії 

та практики. 

ПРН 

3 

Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, 

гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати ав-

тономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний роз-

виток та навчання інших. 

ПРН 

4 

Ініціювати, розробляти та реалізовувати проекти у сфері менеджменту, 

управляти ними та здійснювати пошук партнерів для їх реалізації. 

ПРН 

5 

Застосовувати науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі 

навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність 

за ефективність навчального процесу. 

ПРН 

6 

Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного співробітни-

цтва, представляти широкій науковій спільноті та громадськості у сфері 

менеджменту державною та іноземними мовами в усній та письмовій фо-

рмі. 

ПРН 

7 

Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати наукових дослі-

джень, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо роз-

витку концептуальних і методологічних знань у галузі менеджменту. 

ПРН 

8 

Демонструвати навички презентації та оприлюднення результатів науко-

вих досліджень державною та іноземними мовами в усній та письмовій 

формі. 

ПРН 

9 

Обирати та використовувати загально-наукові та спеціальні методи науко-

вих досліджень у галузі менеджменту. 

ПРН 

10 

Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних досліджень 

у сфері менеджменту. 

ПРН 

11 

Діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності в процесі 

проведення наукових досліджень, оприлюднення результатів та їх впрова-

дження. 

ПРН 

12 

Уміння критично аналізувати, оцінювати існуючі та синтезувати нові ідеї 

щодо розв’язання складних проблем управління  економічними системами 

різних ієрархічних рівнів та видів діяльності, включаючи агропродоволь-

чий сектор. 

ПРН 

13 

Використовувати методологію та  інструментарій проектного менеджмен-

ту для обґрунтування та реалізації  оригінальних дослідницько-

інноваційних проектів в галузі управління і адміністрування. 
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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 ком-

поненти ОНП 

вибіркові компо-

ненти ОНП 

Всього за весь термін 

навчання 

1. Цикл загальної під-

готовки 
18,0 (  46,1%) 0,0 (0,0 %) 18,0 (46,1 %) 

2. Цикл професійної 

підготовки 
11,0 (28,3%) 10,0 (25,6 %) 21,0 (53,9 %) 

Всього за весь термін 

навчання 
29,0 (74,4%) 10,0 (25,6%) 39,0 (100%) 

 

5.2. Перелік компонент освітньо-наукової програми 

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 нау-

кових дослідженнях 90 3 
іспит 

ЗО 4 

Методика і організація  дисертаційного дослі-

дження 
90 3 залік 

 Разом за циклом 540 18 х 

ІІ. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ШИФР (ПО) 
ПО 1 Сучасні концепції менеджменту 150 5 іспит 

ПО 2 Управління інноваційними проектами 90 3 залік 

 Разом за циклом 240 8 х 

РАЗОМ ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 780 26 х 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

ПОП 1 Педагогічна практика 90 3 залік 

 Разом за циклом 90 3 х 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

ІІ. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ШИФР (ПВ) 

ПВ 1 Вибіркова дисципліна з переліку 1 150 5 іспит 

ПВ 2 Вибіркова дисципліна з переліку 2 150 5 залік 

 Разом за циклом 300 10 Х 

 РАЗОМ  ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 300 10 Х 

 ВСЬОГО  ТЕОРЕТИЧОГО НАВЧАННЯ 1080 36 Х 

 Практична підготовка 90 3 Х 
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Шифр Назва компоненти ОНП 
Кількість 

годин   

Кількість  

кредитів  

Форма 

конт-

ролю 

 

Підготовка і захист дисертаційної кваліфі-

каційної роботи  
6030 201 Х 

 РАЗОМ ЗА ОР "ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ" 7200 240 Х 

 

Перелік вибіркових дисциплін 

Перелік 1 

ПВ 1.1. Математичні моделі та методи в управлінні економічними процесами 

ПВ 1.2. Економічне прогнозування 

ПВ 1.3. Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності 

ПВ 1.4. Реєстрація та охорона прав інтелектуальної власності 

ПВ 1.5. Інноваційні технології в педагогіці вищої школи 

Перелік 2 

ПВ 2.1.Діагностика економічної безпеки організацій 

ПВ 2.2. Актуальні проблеми економіки і управління в аграрному секторі  

ПВ 2.3. Управління фінансовою діяльністю організацій 

ПВ 2.4. Міжнародний менеджмент і маркетинг   

ПВ 2.5. Державне регулювання соціально-економічного розвитку аграрного се-

ктора 
 

 

5.3. Наукова складова освітньо-наукової програми 

 

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення вла-

сного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисер-

тації. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгор-

нутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдан-

ня, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань у галузі уп-

равління та адміністрування та оприлюднені у відповідних публікаціях. 

Наукова складова освітньої програми передбачає проведення власного на-

укового дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Ди-

сертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим до-

слідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання, резуль-

тати якого становлять оригінальний внесок у суму знань у галузі управління та 

адміністрування та оприлюднені у відповідних публікаціях 

Теми дисертаційних досліджень здобувачів освітньо-наукового ступеня 

доктор філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент» визначаються з урахуван-

ням: Стратегії сталого розвитку «Україна 2020»  (Указ Президента України від 

12 січня 2015 року № 5/2015); Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського 

господарства і сільських територій України на 2015-2020 роки;  Стратегії роз-

витку аграрного сектору економіки на період до 2020 року  (розпорядження Ка-
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бінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р), а також наукових ін-

тересів здобувачів та їх  керівників. 

В процесі реалізації наукової складової освітньої програми здобувачі 

освітньо-наукового ступеня доктор філософії зі спеціальності 073 «Менедж-

мент»: 

- здійснюють публікації статей у фахових виданнях; 

- приймають участь у наукових конференціях, семінарах, конгресах; 

- долучаються до науково-дослідних тем кафедри; 

- мають можливість впроваджувати результати своїх наукових дослі-

джень в підприємствах та організаціях, а також в освітньому процесі; 

- здійснюють написання дисертації та її публічний захист на засіданні 

спеціалізованої вченої ради.  

 

5.4. Педагогічна практика 

 

Обовязковою компонентою освітньо-наукової програми підготовки здо-

бувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» є педа-

гогічна практика, метою якої є набуття навичок здійснення навчально-

виховного процесу у закладі вищої освіти та формування вмінь викладацької 

діяльності.  

Педагогічна практика здобувачів ступеня доктора філософії за спеціаль-

ністю 073 «Менеджмент»  передбачає наступні види діяльності: 

- вивчення законодавчих та нормативно правових документів, що регу-

люють освітню діяльність у сфері вищої освіти в Україні; 

- опрацювання внутрішньо вузівських положень щодо організації на-

вчально-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 забез-

печення дисципліни: навчальний контент (конспект або розширений план лек-

цій), плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних ро-

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

підсумкового контролю знань і вмінь студентів, комплексної контрольної робо-

ти, післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисцип-

ліни; 

- 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 

та планується на другому році  навчання загальним обсягом 90 годин (3 креди-

ти). Термін проходження практики та її програма визначаються в індивідуаль-

ному плані аспіранта, затверджуються науковим керівником, узгоджуються із 

завідувачем кафедри. 
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6. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ 

 ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ  ПРОГРАМИ   

№ Освітні компоненти Шифр компетентності 
ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 

 Інтегральна компетентність + + + + + + + + + + + + + + 

 1. Обов'язкові компоненти загальної підготовки 
ЗО  01 

Іноземна мова     + +      +    

ЗО 02 Філософія   + + +   +       +  

ЗО 03 

Статистичні методи обробки ін-

формації в наукових досліджен-

нях 

  +    + +  +   +  

ЗО 04 

Методика і організація дисерта-

ційного дослідження 
+ + +    + + + +  +  + 

 2. Обов'язкові компоненти професійної  підготовки 

ПО 05 Сучасні концепції менеджменту 
+ +     +  +   + +  

ПО 06 

Управління інноваційними проє-

ктами 
 + +       +  + + + 

2. Обов'язкові компоненти практичної підготовки 

ПО 07 Педагогічна практика    + + +      +   

 НАУКОВА СКЛАДОВА + + + + + + + + + + + + + + 
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7. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) 

ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

№ Освітні компоненти Шифр компетентності 
ПРН 

1 

ПРН 

2 

ПРН 

3 

ПРН 

4 

ПРН 

5 

ПРН 

6 

ПРН 

7 

ПРН 

8 

ПРН 

9 

ПРН 

10 

ПРН 

11 

ПРН 

12 

ПРН 

13 

 1. Обов'язкові компоненти загальної підготовки 

ЗО 01 Іноземна мова  

 
     +  +  +    

ЗО 02 Філософія   + + +      +  +   

ЗО 03 

Статистичні методи обробки ін-

формації в наукових досліджен-

нях 

   +     + +   + 

ЗО 04 

Методика і організація дисерта-

ційного дослідження 

+ + +    +  + +  +  

 2. Обов'язкові компоненти професійної  підготовки 

ПО 05 Сучасні концепції менеджменту 
+ +    + +    + + + 

ПО 06 

Управління інноваційними проє-

ктами 
 +  +   +  + +  + + 

2. Обов'язкові компоненти практичної підготовки 

ПП 07 Педагогічна практика   +  + +  +  +    

 НАУКОВА СКЛАДОВА + + + + + + + + + + + + + 



8. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» ДЕСКРИПТОРАМ  НРК ( восьмий рівень) 

Класифікація компетентностей за 

НРК 
Знання Уміння Комунікація 

Автономність і відпо-

відальність  

Перелік компетентностей за ОНП 

«Менеджмент» 

ЗН1. Най-

більш передо-

ві концептуа-

льні та мето-

дологічні 

знання в галузі 

науково-

дослідної 

та/або профе-

сійної діяль-

ності і на межі 

предметних 

галузей 

УМ1. Критичний 

аналіз, оцінка і синтез 

нових та складних 

ідей 

К1. Спілку-

вання в діало-

говому режимі 

з широкою 

науковою 

спільнотою та 

громадськістю 

в певній галузі 

наукової 

та/або профе-

сійної діяль-

ності 

АВ1. Ініціювання 

інноваційних комплек-

сних проектів, лідерст-

во та повна автоном-

ність під час їх реалі-

зації 
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 відпо-

відальність за резуль-

тати прийняття страте-

гічних рішень 

АВ 3. Здатність само-

розвиватися і самовдо-

сконалюватися протя-

гом життя, відповіда-

льність за навчання 

інших 

Загальні компетентності 

ЗК1.Оволодіння 

загальнонауковими 

компетентностями, 

спрямованими на формування 

системного наукового 

світогляду.  

ЗН1. УМ2  АВ2 

ЗК2. Здатність до критичного 

мислення генерування нових 

складних ідей, аналізу та синте-

зу цілісних знань. 

ЗН1. УМ1.  АВ1. АВ3. 

ЗК3.Здатність до організації та 

проведення оригінальних науко-

вих досліджень. 
 УМ1. УМ2. К1. АВ1. 

ЗК4.Здатність спілкуватись з 

науковою спільнотою з метою 

презентації результатів наукових 

досліджень та їх оприлюднення 

державною, англійською та/або 

іншою іноземною мовою. 

  К1. АВ1 

ЗК5.Здатність до науково-

педагогічної діяльності у галузі 

управління та адміністрування. 
 УМ2. К1. АВ1.АВ2. АВ3. 

ЗК6.Здатність діяти на основі 

етичних міркувань та акаде-

мічної доброчесності. 

  К1 АВ1. АВ3. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1.Здатність до пошуку, обро-

бки та аналізу та узагальнення 

інформації для проведення са-

мостійних наукових досліджень 

у сфері менеджменту. 

ЗН1. УМ1. УМ2.  АВ1. 

СК2.Здатність обґрунтовано 

обирати та використовувати 

методи та інструменти наукових 

ЗН1. УМ1. УМ2.  АВ1. 
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досліджень у сфері менеджмен-

ту. 

СК3.Здобуття глибинних знань з 

менеджменту, зокрема розумін-

ня теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та 

сучасного стану наукових знань, 

критичного аналізу основних 

концепцій, оволодіння науковою 

термінологією. 

ЗН1. УМ1.   

СК4.Набуття універсальних 

навичок дослідника у сфері ме-

неджменту, зокрема застосуван-

ня сучасних інформаційних тех-

нологій у науковій діяльності, 

управління науковими проекта-

ми та/або складення пропозицій 

щодо фінансування наукових 

досліджень, реєстрації прав ін-

телектуальної власності. 

 УМ1. УМ2. К1. АВ1. 

СК5.Здобуття мовних компетен-

тностей, достатніх для представ-

лення та обговорення результа-

тів своєї наукової роботи інозе-

мною мовою (англійською або 

іншою відповідно до специфіки 

спеціальності) в усній та пись-

мовій формі, а також для повно-

го розуміння іншомовних науко-

вих текстів з менеджменту. 

  К1. АВ3. 

СК6.Здатність до впровадження 

результатів власних досліджень 

у сфері менеджменту. 

 УМ1.  К1. АВ1. 

СК7.Знання сучасних проблем 

функціонування систем управ-

ління на макро-, мезо-, та мікро-

економічних рівнях, розуміння 

процесів, що обумовлюють пер-

спективи соціо-економіко-

екологічного розвитку організа-

ційних систем різних видів дія-

льності, в тому числі агропродо-

вольчого сектора. 

ЗН1. УМ1. УМ2.   

СК8.Знання теоретичних та ме-

тодологічних аспектів управлін-

ня інноваційними проєктами, 

впровадження яких вирішує 

актуальні науково-прикладні 

проблеми галузі знань управлін-

ня і адміністрування. 

ЗН1. УМ1. УМ2.  АВ1. 
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9. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ  

Виходячи з положень Закону України «Про вищу освіту» в частині фор-

мування внутрішньої університетської системи забезпечення якості вищої осві-

ти, 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 осві-

ти;  

7. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управ-

ління освітнім процесом;  

8. забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

освіти та кваліфікації;  

9. забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академіч-

ного плагіату у наукових працях працівників закладів вищої освіти і здобувачів 

рівня доктора філософії.  

 

10. 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. Ре-
жим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18. – (Нормативні дирек-
тивні правові документи). 

2.  Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
№ 867-VIII від 08.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.40 [Електронний ресурс]: Офіцій-
ний 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 директив-
ні правові документи). 

4. Класифікатор професій: ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; 

Чинний від 2010-11-01. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 

5. Постанова КМУ №1187 від 30.12.2015 «Про затвердження Ліцен-

зійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти». URL: 

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
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF 

6. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філо-

софії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), за-

твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF 

7. Зальцбургські принципи Болонського процесу 

https://eua.eu/downloads/publications/salzburg%20recommendations%202005.pdf 

8. Національна рамка кваліфікацій, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12 

9. Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти 

(http://ecahe.eu/w/images/7/76/A_Framework_for_Qualifications_for_the_European

_Higher_Education_Area.pd

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF
https://eua.eu/downloads/publications/salzburg%20recommendations%202005.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12

