
РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії

в Полтавському державному аграрному університеті заспеціальністю

073 Менеджмент

Освітньо-наукова програма (далі - ОНП) розроблена з метою 

забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації у галузі 07 Управління та 

адміністрування спеціальності 073 Менеджмент, які володіють достатнім 

рівнем компетентностей для здійснення професійної та/або дослідницько- 

інноваційної діяльності, проведення наукового дослідження у формі 

підготовки та захисту дисертації. ОНП розроблена і впроваджується у 

відповідності до Закону України «Про вищу освіту», інших нормативних 

документів МОН України та стратегії розвитку ПДАУ.

Згідно представленій програми аспіранти спеціальності 

073 Менеджмент отримують необхідні теоретичні знання, уміння, навички та 

компетентності, достатні для розв’язання комплексних проблем у галузі 

професійної діяльності. Зміст ОНП передбачає опанування як 

фундаментальних знань та навичок у нормативній складовій програми, так і 

варіативну складову, де аспірант може обирати дисципліни для вивчення 

згідно власних інтересів та напряму тематики індивідуальної наукової роботи 

у власному дисертаційному дослідженні. Перелік вибіркових компонентів 

ОНП відповідає актуальним на сьогодні напрямам вирішення проблем у 

галузі і передбачає ознайомлення з сучасними методами досліджень в 

менеджменті, а також отримання навичок створення власних концепцій та 

організації власного наукового дослідження в предметній галузі та на межі 

дисциплін.

Одним із стейкхолдерів, зацікавлених у фахівцях з кваліфікаційним 

рівнем доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент в галузі 

07 Управління та адміністрування виступає Національний науковий центр 

«Інститут аграрної економіки» НААН України, який представляє



роботодавців та академічну спільноту. Заявлені в проекті ОНП програмні 

результати навчання відповідають вимогам роботодавців, але бажано було б 

їх уточнити та наголосити важливість як володіння фундаментальними 

засадами історичного становлення менеджменту, так і знання сучасних 

тенденцій в їх розвитку та особливостейїх впровадження в реальну практику 

в умовах підвищених ризиків діяльності.

Зауважень до змісту представленої до рецензії освітньо-наукової 

програми зі спеціальності 073 Менеджмент не має. Освітньо-наукова 

програма забезпечує набуття відповідних професійних компетентностей, 

програмні результати навчання є актуальними для сучасного ринку праці і 

відповідають потребам галузі. ОНП забезпечена кадровим потенціалом, 

матеріально-технічними і інформаційними ресурсами та в цілому відповідає 

вимогам третього (наукового) рівня вищої освіти та кваліфікації в 

менеджменті.
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