


Код та найменування спеціальності– 073 Менеджмент.

Рівень  вищої  освіти–  третій  (освітньо-науковий)  рівень  вищої  освіти

ступеня доктор філософії та восьмий кваліфікаційний рівень за Національною

рамкою  кваліфікацій  (FQ-EHEA  –  третій  цикл;  EQF-LLL  –  8  рівень;НРК

України – 8 рівень).

Орієнтований  перелік  спеціалізацій  та  освітніх  програм–Освітньо-

наукова  програма  третього  (освітньо-наукового)  рівня  вищої  освіти  ступеня

доктор  філософіїгалузі  знань  07 «Управління  та  адміністрування»  зі

спеціальності  073«Менеджмент»  за  освітньо-науковою  програмою

«Менеджмент» (Management).Профіль програми: менеджмент. 

Загальний  обсяг  у  кредитах  Європейської  кредитної  трансферно-

накопичувальної  системи  та  строк  навчання–60 кредитів  ЄКТС / термін

освітньої  складової  2  роки  і  наукової  складової  1  рік  10  місяців  (загальний

термін навчання – 3 роки 10 місяців).

Професійні  стандарти,  на  дотримання  яких  планується  спрямувати

навчання (в разі наявності)–Проект стандарту вищої освіти за спеціальністю

073 Менеджмент  галузі  знань для  третього  (освітньо-наукового)  рівня  вищої

освіти  (http://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-

ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti/ 073-

menedzhment-doktor-filosofii-28112018.docx).

Освітня  діяльністьКременчуцького  національного  університету  імені

Михайла  Остроградського  ґрунтується  на  концептуальних  засадах

Національної  Доктрини  розвитку  освіти,  Державній  Національній  програмі

«Освіта (Україна ХХІ століття)», Законі України «Про освіту», Законі України

«Про  вищу  освіту»,  наказах  Міністерства  освіти  і  науки  України,  Статуті

КрНУ,  Положенні  про  організацію  освітнього  процесу  в  КрНУ,  Правилами

внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових актах.

Перелік  основних  компетентностей,  якими  повинен  оволодіти

здобувач вищої освіти:

Інтегральна компетентність.



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 компетентності (ЗК).

ЗК 1 Оволодіння  загальнонауковими  компетентностями,  спрямованими  на
формування системного наукового світогляду

ЗК 2 Здатність  до  критичного  мислення  генерування  нових  складних  ідей,
аналізу та синтезу цілісних знань

ЗК 3 Здатність до організації та проведення оригінальних наукових досліджень

ЗК 4 Здатність  спілкуватись  з  науковою  спільнотою  з  метою  презентації
результатів  наукових  досліджень  та  їх  оприлюднення  державною,
англійською та/або іншою іноземною мовою

ЗК 5 Здатність  до  науково-педагогічної  діяльності  у  галузі  управління  та
адміністрування

ЗК 6 Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності

Спеціальні (фахові) компетентності (СК).

СК 1 Здатність  до пошуку,  обробки та  аналізу  та узагальнення інформації  для
проведення самостійних наукових досліджень у сфері менеджменту

СК 2 Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти
наукових досліджень у сфері менеджменту

СК 3 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

СК 4 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

СК 5 Здобуття  мовнихкомпетентностей,  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

СК 6 Здатність  до  впровадження  результатів  власних  досліджень  у  сфері
менеджменту

Програмні результати навчання (ПРН).

ПРН1 Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними теоріями і
концепціями у сфері менеджменту

ПРН2 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

ПРН3 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

ПРН4 Ініціювати,  розробляти  та  реалізовувати  проекти  у  сфері  менеджменту,
управляти ними та здійснювати пошук партнерів для їх реалізації

ПРН5 Застосовувати  науково-педагогічні  технології,  формулювати  зміст,  цілі
навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність
за ефективність навчального процесу

ПРН6 Демонструвати  навички  наукової  комунікації,  міжнародного
співробітництва,  представляти  широкій  науковій  спільноті  та
громадськості у сфері менеджменту державною та іноземними мовами в
усній та письмовій формі

ПРН7 Здійснювати  критичний  аналіз,  узагальнювати  результати  наукових
досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо
розвитку концептуальних і методологічних знань у галузі менеджменту

ПРН8 Демонструвати  навички  презентації  та  оприлюднення  результатів
наукових  досліджень  державною  та  іноземними  мовами  в  усній  та
письмовій формі

ПРН9 Обирати  та  використовувати  загально-наукові  та  спеціальні  методи
наукових досліджень у галузі менеджменту

ПРН10Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних досліджень у
сфері менеджменту

ПРН11Діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності в процесі
проведення  наукових  досліджень,  оприлюднення  результатів  та  їх
впровадження



Орієнтовний  перелік  професійних  кваліфікацій,  які  планується

надавати.  Доктор філософіїзі спеціальності «Менеджмент»здатен виконувати

роботи  за  одним  або  кількома  з  видів  економічної  діяльності  відповідно

«Класифікації видів економічної діяльностіДК 009:2010», затвердженої наказом

Держспоживстандарту України від 26.11.2010 № 530.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за ДК 003:2010

і може займати первинні посади за угрупуваннями:

1210.1 *Керівники підприємств, установ та організацій

1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні

1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання

1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту

1229.7 *Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності

1231 *Керівники фінансових, економічних, юридичних та адміністративних 
підрозділів

1232 *Керівники підрозділів кадрів і трудових відносин

1312 *Керівники малих підприємств без апарату управління у промисловості

1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації 

1474 Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок

1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної 
думки 

1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління

1479 Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2320 Викладачі середніх навчальних закладів

2351.1 Наукові співробітники (методи навчання)

2359.2 Інші фахівці в галузі навчання

2412.1 Наукові співробітники (праця, зайнятість)

2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність підприємництва, 



раціоналізація виробництва)
2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської 

діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та 
інноваційної діяльності 

2441.2 Економісти

3340 Інші фахівці в галузі освіти

3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із 
заставних та фінансових операцій

3423 Агенти із зайнятості та трудових контрактів

3431 Секретарі адміністративних органів

3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій 

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління

3449 Інші державні інспектори

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.

Прийом  вступників  на  навчання  для  здобуття  третього  (освітньо-

наукового)  рівня  вищої  освіти  на  основі  ступеня  магістра  (освітньо-

кваліфікаційного  рівня  спеціаліста)  здійснюється  за  результатами  вступних

випробувань  у  формі  вступного  іспиту  з  іноземної  мови  та  фахового

випробування  з  урахуванням  середнього  балудодатку  до  диплома  та

додаткових балів, визначених Правилами прийому до КрНУ.

Для  успішного  засвоєння  освітньої  програми  вступники  повинні  мати

вищу  освіту  другого  (магістерського)  рівня  та  здібності  до  оволодіння

знаннями, уміннями й навичками в системі освітньо-наукової підготовки.

Порядок оцінювання результатів навчання.

Контроль знань та умінь здобувачів  здійснюється у формі поточного та

підсумкового  контролю.  Оцінювання  рівня  знань  здобувачів  проводиться  за

рейтинговою системою. Поточний контроль включає контроль знань, умінь та

навичок студентів  на лекціях,  лабораторних,  практичних заняттях та під час

виконання  індивідуальних  навчальних  завдань,  контрольних,  розрахункових,



курсових  робіт  і  проектів.  Підсумковий  контроль  проводиться  у  формі

екзаменів, заліків, державного екзамену.

Атестація  випускників  освітньо-наукової  програми  «Менеджмент»

спеціальності  073 «Менеджмент»  проводиться  на  підставіпублічного  захисту

наукових  досягнень  у  формі  дисертаціїза  спеціальністю  та  завершується

видачею  документу  встановленого  зразка  про  присудження  йому  ступеня

доктора  філософії  із  присвоєнням  кваліфікації:  Доктор  філософії  зі

спеціальності«Менеджмент». Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Завідувач кафедри 
менеджменту М. М Хоменко

Гарант освітньої програми /
керівник проектної групи М.М. Хоменко


