
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ОПИС ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ»  

 

Код і назва спеціальності: 073 «Менеджмент» 

Код і назва галузі знань: 07 «Управління та адміністрування» 

Кваліфікація: доктор філософії з менеджменту 

Освітньо-науковий ступінь: доктор філософії 

Тривалість програми: 4 роки 
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС; освітня складова – 40 кредитів 

ЄКТС. 

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: третій 

(освітньо-науковий рівень), дев´ятий рівень НРК, третій цикл FQ-EHEA, 

8 рівень ЕQF-LLL. 

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОНП: кафедра 

менеджменту організацій  і адміністрування ім. М. П. Поліщука 

Житомирського національного агроекологічного університету. 

Особливі умови вступу: для вступу на навчання конкурсний відбір 

здійснюється за результатами вступних іспитів зі спеціальності (в обсязі 

програми вищої освіти магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент»), іноземної 

мови та презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень. 

Вимоги до попереднього рівня освіти: наявність освітнього ступеня 

магістр або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. 

Вимоги щодо отримання кваліфікації: кваліфікацію отримують після 

атестації, яка здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи. 

Характеристика освітньої програми 

Мета освітньої програми: забезпечити підготовку висококваліфікованих 

фахівців в галузі управління та адміністрування за спеціальністю 

«Менеджмент», здатних розв’язувати комплексні соціально-економічні, 

управлінські проблеми професійної дослідницько-інноваційної діяльності, 

проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-

педагогічну діяльність, що передбачає глибоке  переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та професійної практики. 

 

Цілі навчання:  Програма спрямована на формування та розвиток 

професійних компетентностей у сфері менеджменту, управління та адміністрування 

та застосування набутих знань, вмінь і навичок. 



Теоретичний зміст предметної області: здобуття концептуальних та 

методологічних знань, необхідних для розв’язання значущих проблем у сфері 

професійної діяльності, науки та інновацій у галузі менеджменту та  на межі 

галузей знань. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові  сучасні методи, 

методики та методології започаткування, планування, реалізації та коригування 

послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням 

належної академічної доброчесності з метою розв’язання значущих проблем у 

сфері менеджменту, розширення та переоцінки вже існуючих знань і 

професійних практик, критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних 

ідей. 

 

Програмні результати навчання:  

1. Демонструвати різні методи для встановлення ідентифікації вимог і 

очікувань всіх суб’єктів економічної діяльності щодо результатів управління та 

адміністрування. 

2. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі 

менеджменту та бути здатним застосовувати їх до професійної діяльності на 

межі предметних галузей. 

3. Вміти організовувати та здійснювати освітньо-наукову діяльність в 

умовах динамічних змін розвитку суспільства. 

4. Володіти категоріальним апаратом, визначати об'єкт, предмет та 

гіпотезу наукового дослідження з відповідної тематика, вибудовувати логіку 

здійснення науково-дослідницької діяльності. 

5. Застосовувати в дослідженнях новітні методології та методи 

управління інтелектуальною працею та трансфером інтелектуального продукту 

в умовах постіндустріальних, суспільних трансформацій. 

6. Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та 

міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і 

актуальності наукової проблеми. 

7. Формулювати задачу моделювання, обирати типові та розробляти 

оригінальні моделі об’єкта з метою його дослідження та прийняття 

управлінського рішення. 

8. Демонструвати різні методи для встановлення/ідентифікації вимог і 

очікувань всіх суб’єктів економічної діяльності щодо результатів менеджменту. 

9. Володіти знаннями щодо основних структурних форм організації, 

моделей менеджменту, процесів прийняття рішень і їх вплив на систему 

управління. 

10. Вміти визначити об’єкт і суб’єкт досліджень, використовуючи 

гносеологічні підходи до розв’язання соціально-економічних проблем.  



11. Розробляти стратегію і тактику діяльності організації в сфері 

комунікаційного менеджменту. 

12. Знати теоретичні і методологічні  засади вітчизняної аграрної 

політики, аграрну термінологію, логічно, послідовно та аргументовано 

демонструвати власну точку зору та вміння її відстоювати. Оперувати 

поняттями загальноєвропейської аграрної науки та практики. 

13. Вміти формулювати наукову проблему з врахуванням потреб науки 

та практики менеджменту, здобувати нові знання з метою їх практичного 

застосування і за допомогою різноманітних засобів, прийомів та способів 

використовувати їх в процесі наукового дослідження. 

14. Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та 

міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і 

актуальності наукової проблеми. 

15. Обґрунтовувати, акумулювати та обробляти інформацію, необхідну 

для розробки моделей та їх дослідження. 

16. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при 

спілкуванні, обміні інформацією, зборі, обробці, аналізі, інтерпретації даних. 

17. Складати список факторів, які необхідно враховувати в ході 

прийняття управлінських рішень в процесі управління та адміністрування. 

18. Вміти делегувати повноваження на різних рівнях управління 

організацією, науковими дослідженнями. 

19. Вміти адаптувати закладені ідеї презентацій та освітніх проектів до 

цільової аудиторії, конструктивно і чітко захищати результати досліджень. 

Демонструвати творчий, інноваційний та оригінальній підхід до управління 

проектною діяльністю. 

20. Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування 

в іншомовному середовищі з фахівцями та нефахівцями щодо проблем 

менеджменту та адміністрування. 

21. Готовність брати участь у  міжнародних науково-дослідницьких 

проектах, грантах, організовувати роботу дослідницьких колективів у галузі 

менеджменту, 

22. Використовувати сучасні пакети прикладних програм для 

проведення досліджень на моделях і обробки результатів експериментів. 

23. Володіти доступними мовою і науковим стилем викладання 

матеріалу, розвивати та стимулювати  взаємну комунікацію. Демонструвати 

творчий, синергетичний та оригінальній підхід до управління проектною 

діяльністю. Пов’язувати  тактику та стратегію при реалізації мети наукового 

дослідження та побудові моделі презентації дослідження. 

24. Використовувати обов’язкові елементи та фази комунікаційного 

спілкування. 

25. Проводити порівняльний аналіз етапів розвитку вітчизняної 

аграрної політики. Знати сучасну аграрну проблематику та логічно відстоювати 



власну точку зору з огляду на  стан та перспективи розвитку сільського 

господарства. 

26. Вміти ідентифікувати і класифікувати об’єкти та суб’єкти 

інтелектуальної власності, збирати і аналізувати патентну інформацію для 

проведення патентних досліджень. 

27. Описувати результати наукових досліджень у фахових публікаціях 

у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях, в тому числі в одному, 

внесеному до наукометричної бази Scopus або аналогічних 

28. Координувати роботу дослідницької групи, вміти організовувати 

колективну роботу та керувати людьми.  

29. Дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право та 

норми академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень, 

презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності. 

30. Знайти оригінальне інноваційне рішення, направлене на розв’язання 

конкретної соціально-економічної проблеми в галузі управління та 

адміністрування. 

31. Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні 

наукові знання та результати досліджень до професійної та непрофесійної 

спільноти. 

32. Вміти здійснювати пошук новітніх ідей та конструктивно їх 

викладати у формі презентації; конструктивно і переконливо захищати 

результати досліджень. 

33. Володіти методами встановлення комунікаційного зв’язку з крос 

культурним науковим середовищем та адаптації презентації досліджень до 

аудиторій різного рівня підготовки. 

Здатність до працевлаштування: доктор філософії з менеджменту може 

працювати в науковій, управлінській та освітній галузях, на викладацьких та 

інших посадах у ЗВО, в органах державного управління і місцевого 

самоврядування, у сфері бізнесу: викладач університету та інших навчальних 

закладів; асистент, доцент професор; науковий співробітник, науковий 

співробітник-консультант (економіка, управління); генеральний директор 

(голова, президент) об'єднання підприємств, голова правління. 

Доступ до подальшого навчання: захист дисертації на здобуття ступеня 

доктора філософії дає право претендувати на вступ до докторантури та 

проведення наукових досліджень з метою здобуття ступеня доктора наук. 

Випускна кафедра: кафедра менеджменту організацій та адміністрування 

ім. М.П. Поліщука 

Інститут/факультет: економіки та менеджменту 

Керівник освітньої програми, контактна особа: доктор економічних 

наук, доцент Кравчук Ірина Ігорівна, e-mail: teacher_prepod@ukr.net. 

 


