




 

 

І. ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-наукова програма є нормативним документом, який 

регламентує нормативні компетентностні, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці докторів філософії у галузі 

07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент.   

Освітньо-наукова програма заснована на компетентністному підході 

підготовки докторів філософії у галузі 07 Управління та адміністрування 

спеціальності 073 Менеджмент.  

Розроблено робочою групою (Науково-методичною комісією 

спеціальності 073 Менеджмент) у складі: 

 

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти 

Освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти (доктор філософії)  

за спеціальністю 073 Менеджмент 

 

№ 

п/п 
ПІП викладача Посада 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

1. Кірдан 

Олександр 

Петрович 

(керівник групи) 

доцент кафедри економіки 

та соціально-поведінкових 

наук 

Доктор педагогічних 

наук, доцент 

2. Подзігун 

Світлана 

Миколаївна 

Доцент кафедри 

маркетингу, менеджменту 

та управління бізнесом 

Кандидат економічних 

наук, доцент 

 Чирва Ольга 

Григорівна  

Професор кафедри 

маркетингу, менеджменту 

та управління бізнесом 

Доктор економічних 

наук, професор 

3. Богашко 

Олександр 

Леонідович  

Доцент кафедри 

маркетингу, менеджменту 

та управління бізнесом 

Кандидат економічних 

наук, доцент 

 

 



ІІ. Загальна характеристика 

 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень  

Ступінь, що 

присвоюється 

Доктор філософії 

 

Назва галузі знань 07 Управління та адміністрування 

Назва спеціальності 073 Менеджмент 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Немає 

Кваліфікація 

освітня, що 

присвоюється 

Доктор філософії  

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Кваліфікація в 

дипломі 

Доктор філософії зі спеціальності «Менеджмент» 

 

Опис предметної 

області 

Об’єктами вивчення є науково-методичний базис  

управління організаціями та їх об’єднаннями за 

невизначеності умов і вимог. 

        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: 

- передові концептуальні та методологічні знання 

науково-дослідного та професійного характеру в сфері 

менеджменту.  

Методи, методики, технології та інструменти: 

- критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних 

ідей у сфері менеджменту; 

- економіко-математичні методи та інформаційні 

технології наукових досліджень в сфері менеджменту.  

Академічні права 

випускників 

Може підвищувати кваліфікацію, отримувати науковий 

ступінь доктора філософії. 

 

  



ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 

 

Обсяг освітньої-наукової програми доктора філософії: 

 освітньо-наукової – 60 кредитів ЄКТС. 

 

ІV. Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетент-

ність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту 

та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики. 

Загальні 

компетент-

ності 

ЗК1. Оволодіння загальнонауковими компетентностями, 

спрямованими на формування системного наукового світогляду;  

ЗК2. Здатність до критичного мислення генерування нових 

складних ідей, аналізу та синтезу цілісних знань; 

ЗК3. Здатність до організації та проведення оригінальних наукових 

досліджень; 

ЗК4. Здатність спілкуватись з науковою спільнотою з метою 

презентації результатів наукових досліджень та їх оприлюднення 

державною, англійською та/або іншою іноземною мовою; 

ЗК5. Здатність до науково-педагогічної діяльності у галузі 

управління та адміністрування; 

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної 

доброчесності. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетент-

ності 

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 інструменти 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 термінологією; 

СК4. Набуття універсальних навичок дослідника у сфері 

менеджменту, зокрема застосування сучасних інформаційних 

технологій у науковій діяльності, управління науковими проектами 

та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових 

досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності; 

СК5. Здобуття мовних компетентностей, достатніх для 

представлення та обговорення 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 менеджменту; 

СК6. Здатність до впровадження результатів власних досліджень у 

сфері менеджменту. 

 



V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

Р1.Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними теоріями і 

концепціями у сфері менеджменту. 

Р2. Організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження у сфері 

менеджменту на відповідному фаховому рівні, досягати наукових результатів, 

що створюють нові знання для розв’язання актуальних проблем теорії та 

практики. 

Р3. Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, 

гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати 

автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток 

та навчання інших. 

Р4. Ініціювати, розробляти та реалізовувати проекти у сфері менеджменту, 

управляти ними та здійснювати пошук партнерів для їх реалізації. 

Р5. Застосовувати науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі 

навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за 

ефективність навчального процесу. 

Р6. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного 

співробітництва, представляти широкій науковій спільноті та громадськості у 

сфері менеджменту державною та іноземними мовами в усній та письмовій 

формі. 

Р7. Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати наукових 

досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо 

розвитку концептуальних і методологічних знань у галузі менеджменту. 

Р8. Демонструвати навички презентації та оприлюднення результатів наукових 

досліджень державною та іноземними мовами в усній та письмовій формі. 

Р9. Обирати та використовувати загально-наукові та спеціальні методи 

наукових досліджень у галузі менеджменту. 

Р10. Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних досліджень у 

сфері менеджменту. 

Р11. Діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності в процесі 

проведення наукових досліджень, оприлюднення результатів та їх 

впровадження. 

 

  



VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії здійснюється постійно діючою або 

спеціалізованою вченою радою, утвореною для 

проведення разового захисту, на підставі публічного 

захисту наукових досягнень у формі дисертації. 

Здобувач ступеня доктора філософії має право на 

вибір спеціалізованої вченої ради. 

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне 

виконання аспірантом його індивідуального 

навчального плану. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

(за наявності) 

Атестація здійснюється постійно діючою або разовою 

спеціалізованою вченою радою вищого навчального 

закладу акредитованою Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти, на підставі 

публічного захисту наукових досягнень у формі 

дисертації та автореферату.  

Стан готовності дисертації аспіранта до захисту 

визначається науковим керівником (або 

консенсусним рішенням двох керівників). 

Процедура перевірки на плагіат визначається 

Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти. 

Порядок та вимоги до оприлюднення визначаються 

Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти, зокрема на офіційному сайті закладу 

вищої освіти або його підрозділу повинна бути 

оприлюднена дисертація цілком та її автореферат). 

 

  



VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

 

У закладах вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення 

закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких 

процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освітити регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів 

вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням 

закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності 

вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним 

стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VІІІ. Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практика, кваліфікаційні 

роботи) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

І. Обов’язкові компоненти ОП 

ОК.01 Українська наукова мова 3 залік 

ОК.02 Іноземна мова у науковому спілкуванні 6 екзамен 

ОК.03 Філософія науки та інновацій 4 залік 

ОК.04 Методологія та методика науково-педагогічних 

досліджень 

6 екзамен 

ОК.05 Стратегічне планування економічного розвитку 5 екзамен 

ОК.06 Стратегічний менеджмент 4 залік 

ОК.07 Державне та регіональне управління 4 екзамен 

ОК.08 Аспірантський дослідницький семінар 3 залік 

Всього 35  

ІІ. Вибіркові компоненти ОП 

ВК. 01 Дисципліна вільного вибору студента 1 

Ефективність управління бізнес-процесами 

підприємства 

4 залік 

ВК. 02 Дисципліна вільного вибору студента 1 

Професійно-педагогічна компетентність викладача 
4 залік 

ВК. 03 Дисципліна вільного вибору студента 1 

Управління системою вищої освіти 
4 залік 

ВК. 04 Дисципліна вільного вибору студента 1 

Інформаційний менеджмент 
4 

залік 

Всього 16  

ІІІ. Практична підготовка 

ОК.09 Виробнича практика  9  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

Таблиця 1  

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК 
Класифікація 

компетентностей за 

НРК 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Перелік 

компетентностей 

ЗН1 Найбільш 
передові 

концептуальні та 

методологічні 

знання в галузі 

науково-

дослідної та/або 

професійної 

діяльності і на 

межіпредметних 

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 

АВ2. Соціальна 

відповідальність за 

результати прийняття 

стратегічних рішень 

АВ3. Здатність 

саморозвиватися і 

самовдосконалюватися 

протягом життя, 

відповідальність за навчання 
інших 

Загальні компетентності 
ЗК1.  ЗН1 УМ1  АВ3 

ЗК2.    К1, К2  

ЗК3.  ЗН1 УМ2  АВ1 

ЗК4.   УМ2  АВ2 

ЗК5.    К1  

ЗК6.    К1 АВ3 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1.  ЗН1 УМ1   

СК2.  ЗН1 УМ1   

СК3.  ЗН1 УМ1   

СК4.   
УМ1, 

УМ2 
 АВ3 

СК5.    К1 АВ3 

СК6.   УМ2  АВ2 

 




