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Перелік вибіркових дисциплін

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Таврійському
ч»

державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

№
з/п Назва дисципліни

Кафедра, що забезпечує 
викладання навчальної 

дисципліни
1 Інноваційна діяльність у професійній освіті Вища математика та фізика

2 Управління проектами в сфері освіти Вища математика та фізика

3 Рефлексія особистісно-професійного 
розвитку

Вища математика та фізика

4 Податкова політика Фінанси, банківська справа 
та страхування

5 Digital perfomance in business and économies 
(Цифрова ефективність в бізнесі та 
економіці)

Облік і оподаткування

6 Управління економічною діяльністю 
підприємницьких структур

Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність

7 Управління публічними фінансами Фінанси, банківська справа 
та страхування

8 Fintech in banking, insurance and asset 
management (Фінтех в банківській справі, 
страхуванні і управлінні активами)

Облік і оподаткування

9 Інноваційний розвиток суб'єктів 
підприємництва

Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність

10 Управління конкурентоспроможністю 
суб'єктів підприємництва

Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність

11 Процеси і апарати харчової і переробної 
галузі

Обладнання переробних і 
харчових виробництв імені 
професора Ф.Ю.Ялпачика



12 Вимірювання параметрів процесів харчової 
і переробної галузі

Обладнання переробних і 
харчових виробництв імені 
професора Ф.Ю.Ялпачика

13 Технологічні системи в 
сільськогосподарському виробництві

Машиновикористання в 
землеробстві

14 Електротехнологічні комплекси в 
агропромисловому виробництві

Електротехнології і теплові 
процеси

15 Проблеми виробництва, передачі та 
перетворення електричної енергії

Електроенергетика і 
автоматизація

16 Аналогові та цифрові системи 
автоматизації електротехнічних та 
електротехнологічних комплексів

Електротехніка і 
електромеханіка імені 

професора В.В.Овчарова
17 Біохімічні засоби регулювання якості 

харчових продуктів
Харчові технології та 

готельно-ресторанна справа
18 Інноваційні технології зберігання харчової 

сировини і продукції
Харчові технології та 

готельно-ресторанна справа
19 Інновації в харчовій науці, нутрієнтах та 

технологіях продуктів
Харчові технології та 

готельно-ресторанна справа
20 Агроценологія Рослинництво імені 

професора В.В.Калитки
21 Фізіологія стресостійкості рослин Рослинництво імені 

професора В.В.Калитки
22 Оптимізація живлення рослин Рослинництво імені 

професора В.В.Калитки

Проректор з наукової роботи д.с-г.н., проф. 

Оксана ЄРЕМЕНКО


