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ПЕРЕДМОВА 
 

Освітньо-наукова програма зі спеціальності 073 “Менеджмент” розроблена в 
Житомирському національному агроекологічному університеті (далі – ЖНАЕУ) 
згідно вимог чинного законодавства України, спрямована на підготовку фахівців 
за третім рівнем вищої освіти та передбачає набуття здобувачами теоретичних 
знань, умінь, навичок та інших компетентностей, спрямованих на розв'язання 
комплексних соціально-економічних, управлінських проблем професійної 

дослідницько-інноваційної діяльності, проведення оригінальних самостійних 
наукових досліджень та здійснення науково-педагогічної діяльності, що 
передбачає глибоке  переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 
та професійної практики. 

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які 
здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за 

спеціальністю 073 “Менеджмент” та суміжними спеціальностями. Загальний обсяг 
освітньо-наукової програми – 60 кредитів Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи (далі – кредит ЄКТС). Загальний термін навчання – 4 
роки в аспірантурі.  Освітньо-наукова програма використовується під час:  

 – ліцензування та акредитації освітньо-наукової програми, інспектуванні 
освітньо-наукової діяльності за спеціальністю 073 “Менеджмент”;  

– розробки навчальних планів та формування індивідуальних планів 
здобувачів;  

– формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту 
індивідуальних завдань; 

 – розробки засобів діагностики системи внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти;  

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників;  

– наукової орієнтації здобувачів ступеня докторів філософії за обраною 
спеціальністю;  

– розробки Правил прийому до ЖНАЕУ.  
Користувачі освітньо-наукової програми:  

– здобувачі ступеня доктора філософії, які навчаються в ЖНАЕУ;  
– викладачі ЖНАЕУ, які здійснюють підготовку докторів філософії 

спеціальності 073 “Менеджмент”;  
– приймальна комісія ЖНАЕУ.  
Освітньо-наукова програма поширюється на кафедри ЖНАЕУ, що 

здійснюють підготовку фахівців ступеня доктора філософії спеціальності 073 
“Менеджмент”.   



 

 

 

 

Освітньо-наукова програма розроблена на основі таких нормативних 

документів:  

1. Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 // Відомості Верховної 

Ради. 2014. № 37, 38.  
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011. № 1341 

“Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”.  
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015. № 266 “Перелік 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти”.  

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016. № 261 “Про 
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”. 

 5. Постанова Кабінету Міністрів України 30 грудня 2015. № 1187 “Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти”.  

Мета освітньо-наукової програми. Метою освітньо-наукової програми 

підготовки докторів філософії за спеціальністю 073 “Менеджмент” є забезпечення 

підготовки 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. 

 

 
 

Освітньо-наукова програма «Менеджмент» третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» розроблена проектною групою у складі: 
 

1. Кравчук І. І., д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука; 
 

2. Зінчук Т. О., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних 

економічних відносин і європейської інтеграції; 
 

3. Копитова І. В., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука; 

4. Усюк Т. В., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин та європейської інтеграції. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Зовнішні стейкхолдери, залучені до розробки освітньої програми 

 

П.І.Б. Місце роботи, посада 

Ходаківська О.В. Заступник директора ННЦ «Інститут аграрної 

економіки», доктор економічних наук 

Черевко Г.В.  Завідувач кафедри економіки Львівського 

національного аграрного університету, доктор 

економічних наук, професор, Заслужений діяч 

науки і техніки України 

Яценко О.М. Професор кафедри міжнародної торгівлі і 

маркетингу ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», доктор економічних наук, 

професор 

Харчишина О.В.  Голова ГО «Дорадчий центр», м. Житомир, 

доктор економічних наук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ІІ. Загальна характеристика 

 
Рівень вищої 

освіти Третій (освітньо-науковий) 
Ступінь вищої 

освіти Доктор філософії 
Назва галузі  

знань 07 Управління та адміністрування 
Назва  

спеціальності 073 Менеджмент 
Обмеження щодо 
форм навчання Без обмежень 

Освітня 
кваліфікація Доктор філософії з менеджменту 

Кваліфікація в 
дипломі 

Ступінь вищої освіти – доктор філософії 
Спеціальність – 073 «Менеджмент» 
Освітня програма – освітньо-наукова  програма 
«Менеджмент» 

Опис предметної 

області 

Об’єкт вивчення: вивчення теоретичних, методичних, 

організаційних  та практичних засад досліджень 

менеджменту суб'єктів господарювання та різних 

організацій. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні 

проблеми у сфері проведення наукових досліджень в 

галузі управління та адміністрування, менеджменту 

зокрема, здійснювати педагогічну діяльність та фахову 

діяльність з управління, аналізу, контролю, забезпечення 

ефективності діяльності організації. 

Теоретичний зміст предметної області: вивчення понять, 

категорій, теорій і концепцій наукової діяльності в 

дослідженнях менеджменту, педагогічної діяльності, 

професійної управлінської діяльності; одержання знань 

щодо загальнонаукових та спеціальних методів і процедур 

планування, організації, мотивації, аналізу, контролю, 

презентації, інтелектуалізації наукових досліджень. 

Методи, методики та технології: включають систему 

загальнонаукових та спеціальних методів, методик та 

технологій, застосування яких уможливлює виконання 

оригінального наукового дослідження у сфері 

менеджменту, результати якого мають наукову новизну, 

теоретичну та практичну цінність. 

Інструментарій та обладнання: робочі навчальні 



 

 

 

 

програми, методичні матеріали з обов’язкових та 

вибіркових дисциплін; бібліотечні ресурси, репозитарій, 

електронні бази даних, спеціальне програмне 

забезпечення, хмарні технології тощо; навчальні аудиторії, 

лабораторії інноваційних освітніх технологій, 

інформаційно-комунікаційні системи, пакети прикладних 

програм, необхідні для виконання наукових досліджень та 

забезпечення інноваційних технологій викладання в сфері 

менеджменту. 

Академічні права 

випускників 

Мають право продовжити навчання у докторантурі. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

Працевлаштування 

випускників 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої 

організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, 

державні, муніципальні) та за будь-якими видами 

економічної діяльності. Робочі місця в науковій, 

управлінській та освітній галузях; на викладацьких та 

інших посадах у ЗВО; в органах державного управління і 

місцевого самоврядування, у сфері бізнесу. 

Випускник здатний виконувати таку професійну роботу за 

такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010): 

2310 викладач університету та інших навчальних закладів; 

2310.1 професор та доцент; 

2310.2 асистент, викладач вищого навчального закладу; 

2310.23 професор кафедри; 

2310.3 інші викладачі університетів та вищих навчальних; 

2359.1 науковий співробітник, науковий співробітник-

консультант; 

21795 науковий співробітник (економіка, управління);   

12-1210.1 керівник підприємства, установи та організації;  

24380 генеральний директор (голова, президент, інший 

керівник) об'єднання підприємств, голова правління; 

1210.1 директор науково-дослідного інституту. 

Випускник може обіймати інші посади відповідно до 

професійних назв робіт, що характеризується 

спеціальними компетентностями. 

Випускники аспірантури можуть працевлаштовуватися 

в профільних міністерствах, закладах вищої освіти, на 

підприємствах різних форм власності та видів економічної 

діяльності. 



 

 

 

 

 

 

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного  

ступеня вищої освіти 

 
Обсяг освітньої 

програми у ЄКТС 
 

60 кредитів ЄКТС 

 

3.1. Розподіл змісту освітньої складової освітньо-професійної програми за 

обов’язковими та вибірковими компонентами (дисциплінами) наведено в таблиці 

3.1. 

 

 

 

Таблиця 3.1. 

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 
Код 

навчальної 

дисципліни 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові роботи (проекти), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

 1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ    

 1.1.Цикл загальнонаукової підготовки   

ОК1 Філософія науки та інновацій 4 Екзамен 

 1.2.Цикл мовної підготовки   

ОК2 Фахова іноземна мова 6 Залік, 

екзамен 

 1.3.Цикл універсальної підготовки   

ОК3 Інтелектуальна власність та захист авторських прав 4 Екзамен 

ОК4 
Організація та презентація наукових досліджень  

4 Залік, 

екзамен 

ОК5 Інформаційні технології та системний аналіз 

матеріалів наукових досліджень 

4 Залік 

ОК6 Сучасні методики викладання у вищій школі та 

педагогічна майстерність 

4 Залік 

ОК7 Управління науковими проектами та фінансування 

досліджень 

4 Екзамен 

    

 1.4.Цикл професійної підготовки   

ОК8 Методологія та технологія наукових економічних 

досліджень 

5 Екзамен 

ОК9 Менеджмент (поглиблене вивчення) 5 Екзамен 

 Загальний обсяг обов’язкових компонент 40  

    



 

 

 

 

 ІІ.  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ   

 2.1. Цикл загальної підготовки   

ВБ1.1. Менеджмент і презентація наукових та освітніх 

проектів 

5 Залік 

ВБ1.2. Менеджмент проектів 

ВБ1.3. Менеджмент-консалтинг 

ВБ2.1. Менеджмент організацій 5 Залік 

ВБ2.2. Міжнародний менеджмент 

ВБ2.3. Інтелектуальний менеджмент 

 2.2. Цикл професійної підготовки   

ВБ3.1. Професійно-комунікаційний менеджмент 6 Залік 

ВБ3.2. Управління комунікаціями наукових досліджень 

ВБ3.3. Управління комунікаційними зв'язками організації 

 Загальний обсяг вибіркових компонент 16  

 Загальний обсяг компонент І, ІІ 56  

    

 ІІІ. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА   

ПП Педагогічна практика 4 Захист звіту 

 Всього: 4  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 60  

 

 

 

 

3.2. Структурно-логічна схема послідовності вивчення компонент освітньої 

програми 

 
Код 

навчальної 

дисципліни 

Назва компоненти Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Загальний 

обсяг годин 

Форма 

підсумкового 

контролю 
1 семестр 

ОК01. Філософія науки та 

інновацій 

4 120 Екзамен 

ОК02. Фахова іноземна мова 3 90 Залік 

ОК03. Інтелектуальна 

власність та захист 

авторських прав 

4 120 Екзамен 

ОК04. Організація та 

презентація наукових 

досліджень  

4 120 Залік 

ОК05. Інформаційні 

технології та системний 

аналіз матеріалів 

наукових досліджень 

4 120 Залік 

 Всього: 19 570  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 семестр 

ОК02. Фахова іноземна мова 3 90 Екзамен 

ОК06. Сучасні методики 

викладання у вищій 

школі та педагогічна 

майстерність 

4 120 Залік 

ОК07. Управління науковими 

проектами та 

фінансування 

досліджень 

4 120 Екзамен 

 Всього: 11 330  

3 семестр 

ОК9 Менеджмент 

(поглиблене вивчення) 

5 150 Екзамен 

ВБ1.1. Менеджмент і 

презентація наукових 

та освітніх проектів 
5 150 Залік 

ВБ1.2. Менеджмент проектів 

ВБ1.3. Менеджмент-

консалтинг 

ВБ2.1. Менеджмент 

організацій 

5 150 Залік 
ВБ2.2. Міжнародний 

менеджмент 

ВБ2.3. Інтелектуальний 

менеджмент 

 Всього: 15 450  

4 семестр 

ОК8 Методологія та 

технологія наукових 

економічних 

досліджень 

5 150 Екзамен 

ВБ3.1. Професійно-

комунікаційний 

менеджмент 

6 180 Залік 

ВБ3.2. Управління 

комунікаціями 

наукових досліджень 

ВБ3.3. Управління 

комунікаційними 

зв'язками організації 

ПП Педагогічна практика 4 120 Захист звіту 

 Всього: 15 450  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 

60 1800  



3.3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

  

 
 

 

Рис. 1. Структурно-логічна схема ОНП «Менеджмент»  

(освітня складова) 
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В основу розроблення освітньої складової ОНП «Менеджмент» 

покладено компетентнісний підхід з використанням кредитів ЄКТС, де для 

досягнення запланованих результатів навчання за освітньою програмою 

передбачаються певні витрати часу здобувачів. Необхідний і достатній обсяг 

навчального навантаження, виражений у кількості кредитів ЄКТС (1кредит 

ЄКТС дорівнює 30 годинам) складає 60 кредитів ЄКТС. 

Освітня складова ОНП «Менеджмент» складається з наступних циклів 

підготовки: загальнонаукової, мовної, універсальної, професійної та практичної 

(структурно-логічна схема ОНП представлена на рис. 1). 

До циклу загальнонаукової підготовки відноситься така обов’язкова 

навчальна дисципліни, як “Філософія науки та інновацій”. До циклу мовної 

підготовки відноситься дисципліна «Фахова іноземна мова». До циклу 

універсальної підготовки відносяться дисципліни: «Інтелектуальна власність та 

захист авторських прав», «Організація та презентація наукових досліджень»,   

«Інформаційні технології та системний аналіз в наукових дослідженнях», 

«Сучасні методики викладання у вищій школі та педагогічна майстерність», 

«Управління науковими проектами та фінансування досліджень». 

Цикл професійної підготовки представлений обов’язковою та вибірковою 

компонентами та має на меті засвоєння здобувачами основних концепцій, 

оволодіння термінологією, формування розуміння теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за спеціальністю 

“Менеджмент ”. До циклу професійної підготовки відносяться такі обов’язкові 

навчальні дисципліни, як “Методологія та технологія наукових досліджень”, 

“Менеджмент (поглиблене вивчення)”, що спрямовані на набуття 

універсальних навичок дослідника. 

Перелік вибіркових дисциплін здобувач обирає самостійно з каталогу 

вибіркових дисциплін, затвердженому в ЗВО для освітнього рівня доктор 

філософії (PhD) для набуття професійних знань та навичок, доцільних для 

проведення дисертаційного дослідження. За необхідністю та з відповідним 

обґрунтуванням (потреба опанування фахових знань та компетентностей 

відповідно до теми наукового дослідження) здобувач може обрати дисципліни, 

які затверджені у ЗВО для здобувачів бакалаврського та магістерського рівня 

вищої освіти. 

Практична підготовка передбачає проходження педагогічної практики, 

яка спрямована на формування у здобувачів практичних навичок здійснення 

педагогічної діяльності на високому професійному рівні. 

Навчальний план здобувача містить інформацію про перелік та обсяг 

навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення 

навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і 

підсумкового контролю. Навчальне навантаження здобувача включає всі види 

його роботи (аудиторну, самостійну тощо) відповідно до навчального плану. 

Наукова складова ОНП передбачає проведення протягом усього періоду 



 

 

 

 

навчання наукового дослідження, підготовку дисертації та її публічний захист. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим 

дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в 

певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять 

оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у 

відповідних публікаціях. Наукова складова ОНП оформляється у вигляді 

індивідуального плану наукової роботи здобувача. Наукова атестація здобувача 

за результатами наукової діяльності здійснюється на засіданні кафедри, 

науково-технічній раді Науково-інноваційного інституту, засіданні комісії з 

проведення атестації аспірантів. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Публічний захист дисертації проводиться в разових спеціалізованих радах із 

захисту дисертацій відповідно до чинних нормативних документів. 

 

 

 

ІV. Перелік компетентностей  випускника 

 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в сфері досліджень 
менеджменту, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 
створення нових цілісних знань, оволодіння методологією 
наукової та науково-педагогічної діяльності, проведення власного 
наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, 
теоретичне та практичне значення. 

Загальні 
компетентності 

ЗК01. Здатність до засвоєння і системного аналізу через 

матеріалістичне сприйняття і критичне осмислення нових знань в 

предметній та міжпредметних галузях. 

 

ЗК02. Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових 

ідей, які можуть сприяти в академічному і професійному 

контекстах. 

 

ЗК03. Здатність здійснювати організацію освітнього процесу та 

підготовку здобувачів вищої освіти до професійно-орієнтованої 

діяльності. 

 

ЗК04. Здатність дотримуватися етики та академічної доброчесності 

в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

 

ЗК05. Здатність до творчого пошуку найраціональніших 

конструктивних, технологічних, організаційних, економічних  та 

управлінських рішень  для досягнення мети наукового 

дослідження, постановки і вирішення принципово нових завдань. 

ЗК06. Здатність до освоєння елементів методики та методології 

наукових досліджень, що сприяє формуванню наукової культури, 

системних знань та навичок, етичних норм і моральних якостей 

науковця-дослідника. 

ЗК07. Здатність виявляти інтелектуальну складову серед чинників 



 

 

 

 

особистого успіху та факторів розвитку організації. 

 

ЗК08. Здатність вільно сприймати, обробляти та відтворювати 

інформацію іноземною мовою на загальні та фахові теми. 

 

ЗК09.  Здатність приймати обґрунтовані рішення, планувати і 

здійснювати комплексні дослідження на сучасному рівні з 

використанням новітніх інформаційних і комунікаційних 

технологій на основі цілісного системного наукового світогляду з 

використанням знань в області філософії науки. 

 

ЗК10. Здатність до ідентифікації технології менеджменту й 

розуміння сутності її виконання. 

 

ЗК11. Здатність до передбачення та констатації  проблеми, її 

оригінальне, незалежне висвітлення та критичний аналіз.  

 

ЗК12. Здатність до розвитку теоретичних ідей з наступною 

реалізацією в освітньому процесі та науковій діяльності. 

 

ЗК13. Здатність використовувати інноваційні технології і функції 

менеджменту при розробці  та презентації наукової доповіді та 

проведенні тренінгів з персоналом організацій (підприємств), 

установ, навчальних закладів тощо. 

 

ЗК14. Здатність та готовність до комунікації українською і 

іноземною мовами, готовність представляти доповіді наукових 

досліджень у вигляді презентацій, розвиток теоретичних ідей з 

наступною реалізацією в освітньо-науковому процесі. 
 

Спеціальні 
компетентності 

СК01. Спроможність до критичного аналізу та об'єктивної оцінки 

сучасних наукових досліджень, генеруванню нових ідей  та 

розробці  нових методів у розв'язанні дослідницьких та  

прикладних завдань. 

 

СК02. Розуміння сутності сучасних методів і тенденцій та 

виявлення перспективних напрямів наукових досліджень. 

 

СК03. Знання правових засад і принципів ідентифікації, 

оформлення та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

 

СК04. Наявність глибоких обґрунтованих знань в галузі управління 

та адміністрування, детальне розуміння процесів, що протікають як 

в економіці в цілому, так і на рівні окремих суб’єктів 

господарювання зокрема. 

 

СК05. Знання сучасного стану, методів і принципів управління та 

адміністрування на міжнародному, міждержавному, державному та 

регіональному рівнях, а також окремих суб’єктів господарювання.  



 

 

 

 

 

СК06. Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

управління та адміністрування з використанням засад сталого 

розвитку.  

 

СК07. Здатність до управління дослідженням, до аналізу ситуації 

публічних презентації, виступів, визначення сильних і слабих 

сторін при побутові моделі презентації наукових проектів, 

проведення мультимедійних презентацій, пошук інформації про 

нові технології.  Використання елементів проектного менеджменту, 

оптимальне поєднання поточних та пріоритетних завдань 

дослідження. 

 

СК08. Здатність формувати соціальну відповідальність в управлінні 

розвитком персоналу. 

 

СК09. Здатність до ініціювання інноваційних комплексних 

соціально-економічних проектів, лідерства та повної автономності 

під час їх реалізації. 

 

СК10. Здатність реалізовувати основні засади, принципи та 

соціальну природу комунікаційного менеджменту; розробляти та 

застосовувати різноманітні моделі професійних комунікацій. 

 

СК11. Здатність до самовдосконалення, адаптації до умов 
здійснення викладацької діяльності, підготовки та проведення 
занять, документального забезпечення навчального процесу. 

 

 

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

Результати 
навчання 

РН01. Демонструвати різні методи для встановлення ідентифікації 

вимог і очікувань всіх суб’єктів економічної діяльності щодо 

результатів управління та адміністрування. 

 

РН02. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в 

галузі менеджменту та бути здатним застосовувати їх до 

професійної діяльності на межі предметних галузей. 

 

РН03. Вміти організовувати та здійснювати освітньо-наукову 

діяльність в умовах динамічних змін розвитку суспільства. 

 

РН04. Володіти категоріальним апаратом, визначати об'єкт, 

предмет та гіпотезу наукового дослідження з відповідної тематики, 

вибудовувати логіку здійснення науково-дослідницької діяльності. 

 

РН05. Застосовувати в дослідженнях новітні методології та методи 



 

 

 

 

управління інтелектуальною працею та трансфером 

інтелектуального продукту в умовах постіндустріальних, 

суспільних трансформацій. 

 

РН06. Використовувати сучасні інформаційні джерела 

національного та міжнародного рівня для оцінки стану вивченості 

об’єкту досліджень і актуальності наукової проблеми. 

 

РН07. Формулювати задачу моделювання, обирати типові та 

розробляти оригінальні моделі об’єкта з метою його дослідження 

та прийняття управлінського рішення. 

 

РН08. Вміти управляти спільною діяльністю організацій у 

міжнародному економічному просторі, використовувати сучасні 

принципи міжнародної інтеграції. 

 

РН09 Володіти знаннями щодо основних структурних форм 

організації, моделей менеджменту, процесів прийняття рішень і їх 

вплив на систему управління. 

 

РН10. Вміти визначити об’єкт і суб’єкт досліджень, 

використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання соціально-

економічних проблем.  

 

РН11.Розробляти стратегію і тактику діяльності організації в сфері 

комунікаційного менеджменту. 

 

РН12. Вміти виявляти високопотенційних працівників в на основі 

аналізу результатів їх оцінювання з метою формування 

менеджменту талантів в організації. 

 

РН13.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. 

 

РН14. Використовувати сучасні методи інтелектуального 

менеджменту при розробці місії, стратегії, цілей завдань 

організації та координації діяльності організації. 

 

РН15. Обґрунтовувати, акумулювати та обробляти інформацію, 

необхідну для розробки моделей та їх дослідження. 

 

РН16. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології 

при спілкуванні, обміні інформацією, зборі, обробці, аналізі, 

інтерпретації даних. 

 

РН17. Складати список факторів, які необхідно враховувати в ході 

прийняття управлінських рішень в процесі управління та 

адміністрування. 



 

 

 

 

 

РН18.Вміти делегувати повноваження на різних рівнях управління 

організацією, науковими дослідженнями. 

 

РН19. 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. 

 

РН20. Володіти комунікативними навичками на рівні вільного 

спілкування в іншомовному середовищі з фахівцями та 

нефахівцями щодо проблем менеджменту та адміністрування. 

 

РН21.Готовність брати участь у  міжнародних науково-

дослідницьких проектах, грантах, організовувати роботу 

дослідницьких колективів у галузі менеджменту. 

 

РН22. Використовувати сучасні пакети прикладних програм для 

проведення досліджень на моделях і обробки результатів 

експериментів. 

 

РН23. 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. 

 

РН24. Використовувати обов’язкові елементи та фази 

комунікаційного спілкування. 

 

РН25. Проводити порівняльний аналіз етапів розвитку 

вітчизняного менеджменту. Знати сучасну проблематику 

менеджменту та логічно відстоювати власну точку зору з огляду на 

стан та перспективи розвитку організації. 

 

РН26.Вміти ідентифікувати і класифікувати об’єкти та суб’єкти 

інтелектуальної власності, збирати і аналізувати патентну 

інформацію для проведення патентних досліджень. 

 

РН27.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. 

 

РН28. Координувати роботу дослідницької групи, вміти 

організовувати колективну роботу та керувати людьми.  

 

РН29. Дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право 

та норми академічної доброчесності при проведенні наукових 

досліджень, презентації їх результатів та у науково-педагогічній 



 

 

 

 

діяльності. 

 

РН30. Знайти оригінальне інноваційне рішення, направлене на 

розв’язання конкретної соціально-економічної проблеми в галузі 

управління та адміністрування. 

 

РН31. Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити 

сучасні наукові знання та результати досліджень до професійної та 

непрофесійної спільноти. 

 

РН32. Вміти здійснювати пошук новітніх ідей та конструктивно їх 

викладати у формі презентації; конструктивно і переконливо 

захищати результати досліджень. 

 

РН33. Володіти методами встановлення комунікаційного зв’язку з 

крос культурним науковим середовищем та адаптації презентації 

досліджень до аудиторій різного рівня підготовки. 

 

VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 
здобувачів вищої 

освіти 

Здобувач вважається атестованим за освітньою складовою 
програми за умови проходження повного обсягу освітньої 
програми та успішного складання поточного та підсумкового 
контролю з дисциплін, передбачених індивідуальним навчальним 
планом аспіранта та освітньо-науковою програмою. 
Публічний захист наукових досягнень здійснюється у формі 
дисертації. 
Аспірант допускається до захисту дисертації тільки після 
виконання освітньої складової програми. 

Вимоги до 
кваліфікаційної 

роботи (за наявності) 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним 
розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального 
наукового завдання в сфері менеджменту, або на межі кількох 
галузей, результати якого становлять оригінальний внесок в 
теорію і практику відповідної галузі та оприлюднені в публікаціях. 
Вимоги до дисертаційного дослідження: 

‒ аспірант проводить наукові дослідження відповідно до 
індивідуального плану наукової роботи, що затверджується Вченою 
радою; 

‒ дисертація – це творча самостійна науково-дослідна робота, 
що виконується аспірантом під керівництвом наукового керівника; 

‒ вона має бути результатом закінченої творчої розробки і 
свідчити про те, що автор володіє сучасними методами досліджень 
та спроможний самостійно вирішувати професійно-наукові задачі, 
які мають теоретичне та практичне значення в галузі управління та 
адміністрування; 

‒ дисертація викладається українською мовою. В ній повинні 
бути чіткі, зрозумілі формулювання положень, отриманих 
результатів тощо; 

‒ за всі відомості, викладені в дисертації, порядок 
використання фактичного матеріалу та іншої інформації під 
час її написання, обґрунтованість висновків та положень, 
які в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо 



 

 

 

 

аспірант – автор дисертації; 
‒ проходження попередньої експертизи роботи; 
‒ оформлення дисертації має відповідати діючим вимогам; 
‒ експертні комісії установ, де виконувалась дисертація, 

вивчають питання про наявність або відсутність у ній 
текстових запозичень, використання ідей, наукових 
результатів і матеріалів інших авторів без посилання на 
джерело; 

‒ електронний примірник дисертації розміщується на 
офіційному веб-сайті ЖНАЕУ у розділі “Спеціалізовані 
вчені ради” (Режим доступу: 
http://www.znau.edu.ua/mnauka/spetsializovani-vcheni-radi/m-
d-14-083-02/ogoloshennyadisertatsij). 

Вимоги до 
публічного захисту 

(демонстрації) 
 

Вимоги щодо процедури та особливих умов проведення публічного 
захисту визначаються МОН України та з 01.01.2021 р. 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

 

VII.  Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію освітнього 

процесу, Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в Університеті 

функціонує система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

Принципи та 

процедури 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

Принципи забезпечення якості вищої освіти: 

 відповідність національним та європейським стандартам якості вищої 

освіти; 

 автономність Університету, як відповідального за забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

 системність та процесний підхід до управління якістю освітнього 

процесу; 

 комплексність в управлінні процесом контролю якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти; 

 системність у здійсненні моніторингових процедур з якості; 

 безперервність підвищення якості вищої освіти. 

Процедури забезпечення якості вищої освіти: 

 здійснення моніторингу та періодичного перегляду         освітньої 

програми; 

 щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті Університету, на інформаційних 

стендах та в будь-який інший спосіб; 

 забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників; 

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за освітньою 

програмою; 

 забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 



 

 

 

 

 забезпечення публічності інформації про освітню програму, ступінь 

вищої освіти та кваліфікацію; 

 забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками та 

здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату; 

 інші процедури та заходи 

Моніторинг та 

періодичний 

перегляд 

освітньої 

програми 

Освітня програма має відповідати вимогам стандарту вищої освіти. 

Періодичний перегляд освітньої програми здійснюється за критеріями, які 

формулюються у результаті зворотного зв’язку із науково-педагогічними 

працівниками, студентами, випускниками, роботодавцями, а також 

внаслідок прогнозування розвитку галузі, потреб суспільства 

Щорічне 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти 

Система оцінювання здобувачів вищої освіти включає здійснення таких 

контрольних заходів: вхідного, поточного, модульного (рубіжного), 

підсумкового та відстроченого контролю 

Щорічне 

оцінювання 

науково-

педагогічних 

працівників 

Оцінювання науково-педагогічних працівників проводиться на підставі 

ключових показників, визначених з урахуванням їх посадових обов’язків 

(виконання навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та 

інших трудових обов’язків) 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних і 

науково-

педагогічних 

працівників 

Педагогічні і науково-педагогічні працівники підвищують кваліфікацію та 

проходять стажування в Україні або за кордоном не рідше одного разу на 

п’ять років. В Університеті реалізуються власні програми підвищення 

кваліфікації (семінари, тренінги, вебінари, «круглі столи» тощо). 

Працівникам, які пройшли стажування або підвищення кваліфікації, 

видається відповідний документ 

Наявність 

необхідних 

ресурсів для 

організації 

освітнього 

процесу 

Ресурсами для організації освітнього процесу за освітньою програмою є: 

 стандарт вищої освіти; 

 індивідуальний навчальний план; 

 робочі програми навчальних дисциплін; 

 програми навчальної, виробничої та інших видів практик; 

 інші ресурси (підручники і навчальні посібники; інструктивно-

методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; 

завдання для самостійної роботи тощо). 

Відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

дотримуються вимоги до кадрового, матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення освітньої діяльності 

Наявність 

інформаційних 

систем для 

ефективного 

управління 

освітнім 

процесом 

Ефективному управлінню освітньою діяльністю сприяють: 

 Єдина державна електронна база з питань освіти; 

 пакет «Деканат», який включає модуль «Навчальний план», модуль 

«Навчальний процес», модуль «Розклад»; 

 система дистанційного навчання на платформі Moodle для організації 

самостійної роботи студентів; 

 електронний архів; 

 кампусна комп’ютерна мережа, яка складається з 2 корпоративних 

мереж, що включають 7 локальних мереж і 36 точок бездротового доступу 

до мережі Інтернет; 

 інші інформаційні системи 

Забезпечення Публічність інформації про освітню програму, ступінь вищої освіти та 



 

 

 

 

публічності 

інформації про 

освітню 

програму, 

ступінь вищої 

освіти та 

кваліфікацію 

кваліфікацію забезпечується шляхом: 

 оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Університету; 

 розміщення інформації на інформаційних стендах; 

 в інший спосіб відповідно до чинного законодавства 

Забезпечення 

дотримання 

академічної 

доброчесності 

Процедури та заходи забезпечення дотримання академічної доброчесності: 

 розробка та введення в дію Положення про академічну доброчесність, 

запобігання та виявлення плагіату в Університеті; 

 проведення комплексу відповідних профілактичних заходів в 

Університеті; 

 здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності 

працівниками та здобувачами вищої освіти, у тому числі шляхом перевірки 

на плагіат, із використанням відповідної програми, кваліфікаційних робіт, 

дисертацій та авторефератів, монографій, підручників і посібників, 

рукописів статей і тезів доповідей, курсових робіт (проєктів) тощо; 

 у разі виявлення академічного плагіату автори несуть відповідальність 

відповідно до чинного законодавства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 

Таблиця 1 

Матриця відповідності компетентностей доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» та 

компетентностей за НРК (за 9-м рівнем) 

 

Класифікація 

компетентностей за НРК 

Знання 

Зн1 

Найбільш 

передові в 

галузі 

менеджмент

у чи на межі 

галузей 

знань або 

професійної 

діяльності 

Уміння 

Ум1 Спеціалізовані уміння/навички і 

методи, необхідні для розв’язання 

значущих проблем менеджменту, 

науки, та/або інновацій, розширення та 

переоцінки вже існуючих знань і 

професійної практики; 

Ум2 Започаткування, планування, 

реалізація та коригування послідовного 

процесу ґрунтовного наукового 

дослідження з дотриманням належної 

академічної доброчесності; 

Ум3 Критичний аналіз, оцінка та синтез 

нових та комплексних ідей) 

Комунікація 

К1 Вільне 

спілкування з 

питань, що 

стосуються сфери 

наукових та 

експертних знань, 

з колегами, 

широкою 

науковою 

спільнотою, 

суспільством в 

цілому 

Автономія та відповідальність 

АВ1 Демонстрація значної 

авторитетності, інноваційність, 

високий ступінь самостійності, 

академічна та професійна 

доброчесність, послідовна 

відданість розвитку нових ідей, 

або процесів у передових 

контекстах професійної та 

наукової діяльності; АВ2 

здатність до безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення 

Загальні компетентності 
ЗК01. Здатність до 

засвоєння і системного 

аналізу через 

матеріалістичне 

сприйняття і критичне 

осмислення нових знань в 

предметній та 

міжпредметних галузях. 

Зн1 Ум1 К1 АВ1 

ЗК02. Здатність до 

критичного аналізу і 

креативного синтезу 

нових ідей,  

Зн1 Ум3 К1 АВ2 



 

 

 

 

 

Класифікація 

компетентностей за НРК 

Знання 

Зн1 Найбільш 

передові в 

галузі 

менеджменту 

чи на межі 

галузей знань 

або 

професійної 

діяльності 

Уміння 

Ум1 Спеціалізовані уміння/навички і 

методи, необхідні для розв’язання 

значущих проблем менеджменту, 

науки, та/або інновацій, розширення 

та переоцінки вже існуючих знань і 

професійної практики; 

Ум2 Започаткування, планування, 

реалізація та коригування 

послідовного процесу ґрунтовного 

наукового дослідження з дотриманням 

належної академічної доброчесності; 

Ум3 Критичний аналіз, оцінка та 

синтез нових та комплексних ідей) 

Комунікація 

К1 Вільне 

спілкування з 

питань, що 

стосуються сфери 

наукових та 

експертних знань, 

з колегами, 

широкою 

науковою 

спільнотою, 

суспільством в 

цілому 

Автономія та відповідальність 

АВ1 Демонстрація значної 

авторитетності, інноваційність, 

високий ступінь самостійності, 

академічна та професійна 

доброчесність, послідовна 

відданість розвитку нових ідей, 

або процесів у передових 

контекстах професійної та 

наукової діяльності; АВ2 

здатність до безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення 

які можуть сприяти в 

академічному і 

професійному контекстах 

    

ЗК03. Здатність 

здійснювати організацію 

освітнього процесу та 

підготовку здобувачів 

вищої освіти до 

професійно-орієнтованої 

діяльності. 

Зн1 Ум1 К1 АВ1 

ЗК04. Здатність 

дотримуватися етики та 

академічної 

доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-

педагогічній діяльності. 

 Ум2 К1 АВ1 

ЗК05. Здатність до Зн1 Ум3  АВ2 



 

 

 

 

творчого пошуку 

найраціональніших  

Класифікація 

компетентностей за НРК 

Знання 

Зн1 Найбільш 

передові в 

галузі 

менеджменту 

чи на межі 

галузей знань 

або 

професійної 

діяльності 

Уміння 

Ум1 Спеціалізовані уміння/навички і 

методи, необхідні для розв’язання 

значущих проблем менеджменту, 

науки, та/або інновацій, розширення 

та переоцінки вже існуючих знань і 

професійної практики; 

Ум2 Започаткування, планування, 

реалізація та коригування 

послідовного процесу ґрунтовного 

наукового дослідження з дотриманням 

належної академічної доброчесності; 

Ум3 Критичний аналіз, оцінка та 

синтез нових та комплексних ідей) 

Комунікація 

К1 Вільне 

спілкування з 

питань, що 

стосуються сфери 

наукових та 

експертних знань, 

з колегами, 

широкою 

науковою 

спільнотою, 

суспільством в 

цілому 

Автономія та відповідальність 

АВ1 Демонстрація значної 

авторитетності, інноваційність, 

високий ступінь самостійності, 

академічна та професійна 

доброчесність, послідовна 

відданість розвитку нових ідей, 

або процесів у передових 

контекстах професійної та 

наукової діяльності; АВ2 

здатність до безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення 

конструктивних, техно-

логічних, організаційних, 

економічних  та 

управлінських рішень  

для досягнення мети 

наукового дослідження, 

постановки і вирішення 

принципово нових 

завдань. 

    

ЗК06. Здатність до 

освоєння елементів 

методики та методології 

наукових досліджень, що 

сприяє формуванню 

наукової культури, 

системних знань та 

Зн1 Ум2 К1 АВ1 



 

 

 

 

навичок, етичних норм і 

моральних якостей 

науковця-дослідника. 

Класифікація 

компетентностей за НРК 

Знання 

Зн1 Найбільш 

передові в 

галузі 

менеджменту 

чи на межі 

галузей знань 

або 

професійної 

діяльності 

Уміння 

Ум1 Спеціалізовані уміння/навички і 

методи, необхідні для розв’язання 

значущих проблем менеджменту, 

науки, та/або інновацій, розширення 

та переоцінки вже існуючих знань і 

професійної практики; 

Ум2 Започаткування, планування, 

реалізація та коригування 

послідовного процесу ґрунтовного 

наукового дослідження з дотриманням 

належної академічної доброчесності; 

Ум3 Критичний аналіз, оцінка та 

синтез нових та комплексних ідей) 

Комунікація 

К1 Вільне 

спілкування з 

питань, що 

стосуються сфери 

наукових та 

експертних знань, 

з колегами, 

широкою 

науковою 

спільнотою, 

суспільством в 

цілому 

Автономія та відповідальність 

АВ1 Демонстрація значної 

авторитетності, інноваційність, 

високий ступінь самостійності, 

академічна та професійна 

доброчесність, послідовна 

відданість розвитку нових ідей, 

або процесів у передових 

контекстах професійної та 

наукової діяльності; АВ2 

здатність до безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення 

ЗК07. Здатність виявляти 

інтелектуальну складову 

серед чинників 

особистого успіху та 

факторів розвитку 

організації. 

 Ум1  АВ1 

ЗК08. Здатність вільно 

сприймати, обробляти та 

відтворювати інформацію 

іноземною мовою на 

загальні та фахові теми. 

 Ум3 К1  

ЗК09.  Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, планувати і 

здійснювати комплексні 

Зн1 Ум1  АВ1 



 

 

 

 

дослідження на 

сучасному рівні з 

використанням новітніх 

інформаційних і  

Класифікація 

компетентностей за НРК 

Знання 

Зн1 Найбільш 

передові в 

галузі 

менеджменту 

чи на межі 

галузей знань 

або 

професійної 

діяльності 

Уміння 

Ум1 Спеціалізовані уміння/навички і 

методи, необхідні для розв’язання 

значущих проблем менеджменту, 

науки, та/або інновацій, розширення 

та переоцінки вже існуючих знань і 

професійної практики; 

Ум2 Започаткування, планування, 

реалізація та коригування 

послідовного процесу ґрунтовного 

наукового дослідження з дотриманням 

належної академічної доброчесності; 

Ум3 Критичний аналіз, оцінка та 

синтез нових та комплексних ідей) 

Комунікація 

К1 Вільне 

спілкування з 

питань, що 

стосуються сфери 

наукових та 

експертних знань, 

з колегами, 

широкою 

науковою 

спільнотою, 

суспільством в 

цілому 

Автономія та відповідальність 

АВ1 Демонстрація значної 

авторитетності, інноваційність, 

високий ступінь самостійності, 

академічна та професійна 

доброчесність, послідовна 

відданість розвитку нових ідей, 

або процесів у передових 

контекстах професійної та 

наукової діяльності; АВ2 

здатність до безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення 

комунікаційних 

технологій на основі 

цілісного системного 

наукового світогляду з 

використанням знань в 

області філософії науки. 

    

ЗК10. Здатність до 

ідентифікації технології 

менеджменту й розуміння 

сутності її виконання. 

Зн1 Ум1 К1 АВ1 

ЗК11. Здатність до 

передбачення та 

констатації  проблеми, її 

оригінальне, незалежне 

 Ум3  АВ1 



 

 

 

 

висвітлення та критичний 

аналіз. 

ЗК12. Здатність до 

розвитку теоретичних 

ідей з наступною  

    

Класифікація 

компетентностей за НРК 

Знання 

Зн1 Найбільш 

передові в 

галузі 

менеджменту 

чи на межі 

галузей знань 

або 

професійної 

діяльності 

Уміння 

Ум1 Спеціалізовані уміння/навички і 

методи, необхідні для розв’язання 

значущих проблем менеджменту, 

науки, та/або інновацій, розширення 

та переоцінки вже існуючих знань і 

професійної практики; 

Ум2 Започаткування, планування, 

реалізація та коригування 

послідовного процесу ґрунтовного 

наукового дослідження з дотриманням 

належної академічної доброчесності; 

Ум3 Критичний аналіз, оцінка та 

синтез нових та комплексних ідей) 

Комунікація 

К1 Вільне 

спілкування з 

питань, що 

стосуються сфери 

наукових та 

експертних знань, 

з колегами, 

широкою 

науковою 

спільнотою, 

суспільством в 

цілому 

Автономія та відповідальність 

АВ1 Демонстрація значної 

авторитетності, інноваційність, 

високий ступінь самостійності, 

академічна та професійна 

доброчесність, послідовна 

відданість розвитку нових ідей, 

або процесів у передових 

контекстах професійної та 

наукової діяльності; АВ2 

здатність до безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення 

реалізацією в освітньому 

процесі та науковій 

діяльності. 

    

ЗК13. Здатність 

використовувати 

інноваційні технології і 

функції менеджменту при 

розробці  та презентації 

наукової доповіді та 

проведенні тренінгів з 

персоналом організацій 

(підприємств), установ, 

навчальних закладів 

Зн1  К1 АВ1 



 

 

 

 

тощо. 

ЗК14. Здатність та 

готовність до комунікації 

українською і іноземною 

мовами, готовність 

представляти доповіді  

    

Класифікація 

компетентностей за НРК 

Знання 

Зн1 Найбільш 

передові в 

галузі 

менеджменту 

чи на межі 

галузей знань 

або 

професійної 

діяльності 

Уміння 

Ум1 Спеціалізовані уміння/навички і 

методи, необхідні для розв’язання 

значущих проблем менеджменту, 

науки, та/або інновацій, розширення 

та переоцінки вже існуючих знань і 

професійної практики; 

Ум2 Започаткування, планування, 

реалізація та коригування 

послідовного процесу ґрунтовного 

наукового дослідження з дотриманням 

належної академічної доброчесності; 

Ум3 Критичний аналіз, оцінка та 

синтез нових та комплексних ідей) 

Комунікація 

К1 Вільне 

спілкування з 

питань, що 

стосуються сфери 

наукових та 

експертних знань, 

з колегами, 

широкою 

науковою 

спільнотою, 

суспільством в 

цілому 

Автономія та відповідальність 

АВ1 Демонстрація значної 

авторитетності, інноваційність, 

високий ступінь самостійності, 

академічна та професійна 

доброчесність, послідовна 

відданість розвитку нових ідей, 

або процесів у передових 

контекстах професійної та 

наукової діяльності; АВ2 

здатність до безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення 

наукових досліджень у 

вигляді презентацій, 

розвиток теоретичних 

ідей з наступною 

реалізацією в освітньо-

науковому процесі. 

    

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК01. Спроможність до 

критичного аналізу та 

об'єктивної оцінки 

сучасних наукових 

досліджень, генеруванню 

Зн1 Ум2  АВ1 



 

 

 

 

нових ідей  та розробці  

нових методів у 

розв'язанні дослідницьких 

та  прикладних завдань. 

СК02. Розуміння сутності 

сучасних методів і 

тенденцій та виявлення  

    

Класифікація 

компетентностей за НРК 

Знання 

Зн1 Найбільш 

передові в 

галузі 

менеджменту 

чи на межі 

галузей знань 

або 

професійної 

діяльності 

Уміння 

Ум1 Спеціалізовані уміння/навички і 

методи, необхідні для розв’язання 

значущих проблем менеджменту, 

науки, та/або інновацій, розширення 

та переоцінки вже існуючих знань і 

професійної практики; 

Ум2 Започаткування, планування, 

реалізація та коригування 

послідовного процесу ґрунтовного 

наукового дослідження з дотриманням 

належної академічної доброчесності; 

Ум3 Критичний аналіз, оцінка та 

синтез нових та комплексних ідей) 

Комунікація 

К1 Вільне 

спілкування з 

питань, що 

стосуються сфери 

наукових та 

експертних знань, 

з колегами, 

широкою 

науковою 

спільнотою, 

суспільством в 

цілому 

Автономія та відповідальність 

АВ1 Демонстрація значної 

авторитетності, інноваційність, 

високий ступінь самостійності, 

академічна та професійна 

доброчесність, послідовна 

відданість розвитку нових ідей, 

або процесів у передових 

контекстах професійної та 

наукової діяльності; АВ2 

здатність до безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення 

перспективних напрямів 

наукових досліджень.     

СК03. Знання правових 

засад і принципів 

ідентифікації, 

оформлення та захисту 

прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. 

 Ум2   

СК04. Наявність глибоких 

обґрунтованих знань в 
Зн1 Ум1  АВ2 



 

 

 

 

галузі управління та 

адміністрування, детальне 

розуміння процесів, що 

протікають як в економіці 

в цілому, так і на рівні 

окремих суб’єктів 

господарювання зокрема. 

     

Класифікація 

компетентностей за НРК 

Знання 

Зн1 Найбільш 

передові в 

галузі 

менеджменту 

чи на межі 

галузей знань 

або 

професійної 

діяльності 

Уміння 

Ум1 Спеціалізовані уміння/навички і 

методи, необхідні для розв’язання 

значущих проблем менеджменту, 

науки, та/або інновацій, розширення 

та переоцінки вже існуючих знань і 

професійної практики; 

Ум2 Започаткування, планування, 

реалізація та коригування 

послідовного процесу ґрунтовного 

наукового дослідження з дотриманням 

належної академічної доброчесності; 

Ум3 Критичний аналіз, оцінка та 

синтез нових та комплексних ідей) 

Комунікація 

К1 Вільне 

спілкування з 

питань, що 

стосуються сфери 

наукових та 

експертних знань, 

з колегами, 

широкою 

науковою 

спільнотою, 

суспільством в 

цілому 

Автономія та відповідальність 

АВ1 Демонстрація значної 

авторитетності, інноваційність, 

високий ступінь самостійності, 

академічна та професійна 

доброчесність, послідовна 

відданість розвитку нових ідей, 

або процесів у передових 

контекстах професійної та 

наукової діяльності; АВ2 

здатність до безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення 

СК05. Знання сучасного 

стану, методів і 

принципів управління та 

адміністрування на 

міжнародному, 

міждержавному, 

державному та 

регіональному рівнях, а 

також окремих суб’єктів 

господарювання. 

Зн1 Ум1  АВ2 



 

 

 

 

СК06. Здатність 

розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі 

управління та 

адміністрування з 

використанням засад 

сталого розвитку. 

 Ум1  АВ1 

СК07. Здатність до 

управління дослідженням,  
    

Класифікація 

компетентностей за НРК 

Знання 

Зн1 Найбільш 

передові в 

галузі 

менеджменту 

чи на межі 

галузей знань 

або 

професійної 

діяльності 

Уміння 

Ум1 Спеціалізовані уміння/навички і 

методи, необхідні для розв’язання 

значущих проблем менеджменту, 

науки, та/або інновацій, розширення 

та переоцінки вже існуючих знань і 

професійної практики; 

Ум2 Започаткування, планування, 

реалізація та коригування 

послідовного процесу ґрунтовного 

наукового дослідження з дотриманням 

належної академічної доброчесності; 

Ум3 Критичний аналіз, оцінка та 

синтез нових та комплексних ідей) 

Комунікація 

К1 Вільне 

спілкування з 

питань, що 

стосуються сфери 

наукових та 

експертних знань, 

з колегами, 

широкою 

науковою 

спільнотою, 

суспільством в 

цілому 

Автономія та відповідальність 

АВ1 Демонстрація значної 

авторитетності, інноваційність, 

високий ступінь самостійності, 

академічна та професійна 

доброчесність, послідовна 

відданість розвитку нових ідей, 

або процесів у передових 

контекстах професійної та 

наукової діяльності; АВ2 

здатність до безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення 

до аналізу ситуації 

публічних презентації, 

виступів, визначення 

сильних і слабих сторін 

при побутові моделі 

презентації наукових 

проектів, проведення 

мультимедійних 

презентацій, пошук 

 Ум1  АВ1 



 

 

 

 

інформації про нові 

технології.  Використання 

елементів проектного 

менеджменту, оптимальне 

поєднання поточних та 

пріоритетних завдань 

дослідження. 

СК08. Здатність 

формувати соціальну 

відповідальність в  

 Ум1  АВ1 

Класифікація 

компетентностей за НРК 

Знання 

Зн1 Найбільш 

передові в 

галузі 

менеджменту 

чи на межі 

галузей знань 

або 

професійної 

діяльності 

Уміння 

Ум1 Спеціалізовані уміння/навички і 

методи, необхідні для розв’язання 

значущих проблем менеджменту, 

науки, та/або інновацій, розширення 

та переоцінки вже існуючих знань і 

професійної практики; 

Ум2 Започаткування, планування, 

реалізація та коригування 

послідовного процесу ґрунтовного 

наукового дослідження з дотриманням 

належної академічної доброчесності; 

Ум3 Критичний аналіз, оцінка та 

синтез нових та комплексних ідей) 

Комунікація 

К1 Вільне 

спілкування з 

питань, що 

стосуються сфери 

наукових та 

експертних знань, 

з колегами, 

широкою 

науковою 

спільнотою, 

суспільством в 

цілому 

Автономія та відповідальність 

АВ1 Демонстрація значної 

авторитетності, інноваційність, 

високий ступінь самостійності, 

академічна та професійна 

доброчесність, послідовна 

відданість розвитку нових ідей, 

або процесів у передових 

контекстах професійної та 

наукової діяльності; АВ2 

здатність до безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення 

управлінні розвитком 

персоналу. 

    

СК09. Здатність до 

ініціювання інноваційних 

комплексних соціально-

економічних проектів, 

лідерства та повної 

автономності під час їх 

 Ум2  АВ1 



 

 

 

 

реалізації. 

СК10. Здатність 

реалізовувати основні 

засади, принципи та 

соціальну природу 

комунікаційного 

менеджменту; розробляти 

та застосовувати 

різноманітні моделі 

професійних комунікацій. 

 Ум1 К1 АВ2 

СК11. Здатність до 

самовдосконалення, 

адаптації до умов 

здійснення викладацької 

діяльності, підготовки та 

проведення занять, 

документального 

забезпечення навчального 

процесу. 

Зн1 Ум1  АВ2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблиця 2 

Матриця відповідності результатів навчання та компетентностей  

Програмні результати навчання 

Ін
те

гр
ал

ь
н

а 

к
о
м

п
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ен
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іс
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Загальні компетентності 
Спеціальні (фахові) 

компетентності 
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РН01. Демонструвати різні методи для встановлення 

ідентифікації вимог і очікувань всіх суб’єктів 

економічної діяльності щодо результатів управління 

та адміністрування. 

+ + + +            +  +   +  +    

РН02. Володіти концептуальними та 

методологічними знаннями в галузі менеджменту та 

бути здатним застосовувати їх до професійної 

діяльності на межі предметних галузей. 

+ + +         +    + +  + + +  +    

РН03. Вміти організовувати та здійснювати освітньо-

наукову діяльність в умовах динамічних змін 

розвитку суспільства. 

+   + +        +         +  + +  

РН04. Володіти категоріальним апаратом, визначати 

об'єкт, предмет та гіпотезу наукового дослідження з 

відповідної тематики, вибудовувати логіку здійснення 

науково-дослідницької діяльності. 

+     + +         + +     +  +   

РН05. Застосовувати в дослідженнях новітні 

методології та методи управління інтелектуальною 

працею та трансфером інтелектуального продукту в 

умовах постіндустріальних, суспільних 

трансформацій. 

+       +          +         



 

 

 

 

РН06. Використовувати сучасні інформаційні джерела 

національного та міжнародного рівня для оцінки стану 

вивченості об’єкту досліджень і актуальності наукової 

проблеми. 

+        +          +        

РН07. Формулювати задачу моделювання, обирати 

типові та розробляти оригінальні моделі об’єкта з 

метою його дослідження та прийняття управлінського 

рішення. 

+         
* 

+ 
                

РН08. Вміти управляти спільною діяльністю 

організацій у міжнародному економічному просторі, 

використовувати сучасні принципи міжнародної 

інтеграції. 

+          +        + + +      

РН09 Володіти знаннями щодо основних структурних 

форм організації, моделей менеджменту, процесів 

прийняття рішень і їх вплив на систему управління. 

+        + + +        + + +      

РН10. Вміти визначити об’єкт і суб’єкт досліджень, 

використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання 

соціально-економічних проблем. 

+     + + +        + + +         

РН11.Розробляти стратегію і тактику діяльності 

організації в сфері комунікаційного менеджменту. 
+        +                +  

РН12. Вміти виявляти високопотенційних працівників 

в на основі аналізу результатів їх оцінювання з метою 

формування менеджменту талантів в організації. 

+ +                  + +      

РН13.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. 

+     + +  +       + +         + 



 

 

 

 

РН14. Використовувати сучасні методи 

інтелектуального менеджменту при розробці місії, 

стратегії, цілей завдань організації та координації 

діяльності організації. 

+        +           + +      

РН15. Обґрунтовувати, акумулювати та обробляти 

інформацію, необхідну для розробки моделей та їх 

дослідження. 

+         +                 

РН16. Використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології при спілкуванні, обміні інформацією, зборі, 

обробці, аналізі, інтерпретації даних. 

+         +                 

РН17. Складати список факторів, які необхідно 

враховувати в ході прийняття управлінських рішень в 

процесі управління та адміністрування. 

+          +        + + +      

РН18.Вміти делегувати повноваження на різних рівнях 

управління організацією, науковими дослідженнями. 
+          +        + + +      

РН19. 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. 

+             + +       +     

РН20. Володіти комунікативними навичками на рівні 

вільного спілкування в іншомовному середовищі з 

фахівцями та нефахівцями щодо проблем 

менеджменту та адміністрування. 

+        +                +  

РН21.Готовність брати участь у  міжнародних 

науково-дослідницьких проектах, грантах, 

організовувати роботу дослідницьких колективів у 

галузі менеджменту. 

+     + +               +  +   

РН22. Використовувати сучасні пакети прикладних 

програм для проведення досліджень на моделях і 

обробки результатів експериментів. 

+         +                 



 

 

 

 

РН23. 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. 

+            + +       +      

РН24. Використовувати обов’язкові елементи та фази 

комунікаційного спілкування. 
+                       +   

РН25. Проводити порівняльний аналіз етапів розвитку 

вітчизняного менеджменту. Знати сучасну 

проблематику менеджменту та логічно відстоювати 

власну точку зору з огляду на стан та перспективи 

розвитку організації. 

+                  + +       

РН26.Вміти ідентифікувати і класифікувати об’єкти та 

суб’єкти інтелектуальної власності, збирати і 

аналізувати патентну інформацію для проведення 

патентних досліджень. 

+      +          +          

РН27.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. 

+            + +       +      

РН28. Координувати роботу дослідницької групи, 

вміти організовувати колективну роботу та керувати 

людьми. 

+         +        + + +      + 

РН29. Дотримуватись етичних норм, враховувати 

авторське право та норми академічної доброчесності 

при проведенні наукових досліджень, презентації їх 

результатів та у науково-педагогічній діяльності. 

+      +          +          



 

 

 

 

РН30. Знайти оригінальне інноваційне рішення, 

направлене на розв’язання конкретної соціально-

економічної проблеми в галузі управління та 

адміністрування. 

+          +        + + +      

РН31. Вміти доступно, на високому науковому рівні 

доносити сучасні наукові знання та результати 

досліджень до професійної та непрофесійної 

спільноти. 

+        +                 + 

РН32. Вміти здійснювати пошук новітніх ідей та 

конструктивно їх викладати у формі презентації; 

конструктивно і переконливо захищати результати 

досліджень. 

+             + +       +     

РН33. Володіти методами встановлення 

комунікаційного зв’язку з крос культурним науковим 

середовищем та адаптації презентації досліджень до 

аудиторій різного рівня підготовки. 

+  +           + +       +    + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Таблиця 3 

Матриця відповідності програмних компетентностей  

компонентам освітньо-професійної програми 
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ЗК01. Здатність до засвоєння і системного аналізу через 

матеріалістичне сприйняття і критичне осмислення нових знань в 

предметній та міжпредметних галузях. 

+
                  

ЗК02. Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових 

ідей, які можуть сприяти в академічному і професійному контекстах. +
       +

 

 

         

ЗК03. Здатність здійснювати організацію освітнього процесу та 

підготовку здобувачів вищої освіти до професійно-орієнтованої 

діяльності. 

     +
 

+
            

ЗК04. Здатність дотримуватися етики та академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.  

    +
    +
         

ЗК05. Здатність до творчого пошуку найраціональніших 

конструктивних, технологічних, організаційних, економічних  та 

управлінських рішень  для досягнення мети наукового дослідження, 

постановки і вирішення принципово нових завдань 

   +
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
         

ЗК06. Здатність до освоєння елементів методики та методології 

наукових досліджень, що сприяє формуванню наукової культури, 

системних знань та навичок, етичних норм і моральних якостей 

науковця-дослідника. 

   +
 

+
  +
 

+
  +
         

ЗК07. Здатність виявляти інтелектуальну складову серед чинників 

особистого успіху та факторів розвитку організації. 

  +
         +
   +
    



 

 

 

 

ЗК08. Здатність вільно сприймати, обробляти та відтворювати 

інформацію іноземною мовою на загальні та фахові теми. 

 +
              +
 

+
 

+
 

ЗК09.  Здатність приймати обґрунтовані рішення, планувати і 

здійснювати комплексні дослідження на сучасному рівні з 

використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій 

на основі цілісного системного наукового світогляду з використанням 

знань в області філософії науки. 

+
        +
   +
       

ЗК10. Здатність до ідентифікації технології менеджменту й розуміння 

сутності її виконання. 

        +
  +
  +
 

+
     

ЗК11. Здатність до передбачення та констатації  проблеми, її 

оригінальне, незалежне висвітлення та критичний аналіз. 

           +
       

ЗК12. Здатність до розвитку теоретичних ідей з наступною реалізацією 

в освітньому процесі та науковій діяльності. 

      +
            

ЗК13. Здатність використовувати інноваційні технології і функції 

менеджменту при розробці  та презентації наукової доповіді та 

проведенні тренінгів з персоналом організацій (підприємств), установ, 

навчальних закладів тощо. 

      +
 

+
 

+
      +
 

+
 

+
 

+
 

ЗК14. Здатність та готовність до комунікації українською і іноземною 

мовами, готовність представляти доповіді наукових досліджень у 

вигляді презентацій, розвиток теоретичних ідей з наступною 

реалізацією в освітньо-науковому процесі. 

 +
     +
 

+
           

СК01. Спроможність до критичного аналізу та об'єктивної оцінки 

сучасних наукових досліджень, генеруванню нових ідей  та розробці  

нових методів у розв'язанні дослідницьких та  прикладних завдань. 
   +
   +
 

+
           

СК02. Розуміння сутності сучасних методів і тенденцій та виявлення 

перспективних напрямів наукових досліджень. 

   +
    +
           

СК03. Знання правових засад і принципів ідентифікації, оформлення 

та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

  +
                



 

 

 

 

СК04. Наявність глибоких обґрунтованих знань в галузі управління та 

адміністрування, детальне розуміння процесів, що протікають як в 

економіці в цілому, так і на рівні окремих суб’єктів господарювання 

зокрема. 

        +
 

+
   +
 

+
     

СК05. Знання сучасного стану, методів і принципів управління та 

адміністрування на міжнародному, міждержавному, державному та 

регіональному рівнях, а також окремих суб’єктів господарювання. 

        +
 

+
         

СК06. Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

управління та адміністрування з використанням засад сталого 

розвитку. 

        +
 

+
 

+
  +
      

СК07. Здатність до управління дослідженням, до аналізу ситуації 

публічних презентації, виступів, визначення сильних і слабих сторін 

при побутові моделі презентації наукових проектів, проведення 

мультимедійних презентацій, пошук інформації про нові технології.  

Використання елементів проектного менеджменту, оптимальне 

поєднання поточних та пріоритетних завдань дослідження. 

   +
      +
    +
     

СК08. Здатність формувати соціальну відповідальність в управлінні 

розвитком персоналу. 

          +
        

СК09. Здатність до ініціювання інноваційних комплексних соціально-

економічних проектів, лідерства та повної автономності під час їх 

реалізації. 

          +
        

СК10. Здатність реалізовувати основні засади, принципи та соціальну 

природу комунікаційного менеджменту; розробляти та застосовувати 

різноманітні моделі професійних комунікацій. 

              +
 

+
 

+
 

+
 

СК11. Здатність до самовдосконалення, адаптації до умов здійснення 

викладацької діяльності, підготовки та проведення занять, 

документального забезпечення навчального процесу. 

     +
             

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Таблиця 4 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (РН) відповідним компонентам освітньої програми 
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ОК01 Філософія науки та інновацій  +
 

  +
 

    +
 

                       

ОК02 Фахова іноземна мова                    +
 

            +
 

ОК03 Інтелектуальна власність та 

захист авторських прав     +
 

                    +
 

  +
 

    

ОК04 Організація та презентація 

наукових досліджень     +
 

     +
 

  +
 

+
 

            +
 

+
 

+
 

  +
 

 

ОК05Інформаційні технології та 

системний аналіз в наукових 

дослідженнях      +
 

+
 

      +
 

+
 

      +
 

           

ОК06 Сучасні методики викладання у 

вищій школі та педагогічна 

майстерність   +
 

+
 

                  +
 

+
 

    +
 

 +
 

 +
 

ОК07 Управління науковими 

проектами та фінансування 

досліджень                   +
 

 +
 

 +
 

   +
 

   +
 

 +
 

ОК08 Методологія та технологія 

наукових економічних досліджень   +
 

+
 

     +
 

  +
 

       +
 

     +
 

+
 

  +
 

 +
 

ОК09 Менеджмент (поглиблене 

вивчення) +
 

+
 

      +
 

  +
 

 +
 

  +
 

+
 

      +
 

  +
 

 +
 

   

ВБ1.1. Менеджмент і презентація 

наукових та освітніх проектів          +
 

   +
 

    +
 

 +
 

 +
 

   +
 

 +
 

 +
 

+
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ВБ1.2 Менеджмент проектів                   +
 

 +
 

 +
 

          

ВБ1.3 Менеджмент-консалтинг  +
 

     +
 

   +
 

   +
 

  +
 

     +
 

        

ВБ2.1 Менеджмент організацій  +
 

      +
 

  +
 

 +
 

  +
 

            +
 

   

ВБ2.2 Міжнародний менеджмент        +
 

           +
 

+
 

            

ВБ2.3 Інтелектуальний менеджмент     +
 

      +
 

+
 

+
 

      +
 

    +
 

   +
 

   

ВБ3.1 Професійно-комунікаційний 

менеджмент      +
 

    +
 

    +
 

   +
 

   +
 

        +
 

ВБ3.2 Управління комунікаціями 

наукових досліджень      +
 

    +
 

    +
 

  +
 

    +
 

        +
 

ВБ3.3 Управління комунікаційними 

зв'язками організації      +
 

    +
 

        +
 

   +
 

        +
 

 

 

Гарант освітньо-наукової програми, д.е.н., доцент  ____________     І.І. Кравчук 


