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1 ПЕРЕДМОВА 
 

Освітню програму розроблено на основі стандарту вищої освіти за спеціальністю «073 

Менеджмент» галузі знань «07 Управління та адміністрування» для третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. Стандарт затверджено і введено в дію наказом Міністерства 

освіти і науки України від 24.12.2021 № 1436. 

 

Група розробників освітньої програми 
 

Члени групи: 
 

Філиппова С.В., доктор економічних наук, професор, директор Інституту економіки та 

менеджменту, гарант освітньої програми; 

Ковтуненко К.В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного 

менеджменту та інновацій; 

Продіус О.І., доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту; 

Волощук Л.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і 

аудиту. 
 

Особи, які були додатково залучені до розробки: 
 

Меркулов М.М., доктор економічних наук, професор, заступник директора, ПАТ 

«Одескабель»; 

Лайко О.І., доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник 

директора, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; 

Масленніков Є.І., доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту 

та інновацій, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; 

Му Цзямінь (випускник програми 2017 р. вступу); 

Сізоненко С.В. (випускник програми 2016 р. вступу); 

Ковальчук О.В., здобувач вищої освіти. 

 

Погодження 
 

Освітню програму розглянуто та схвалено на засіданні кафедри міжнародного 

менеджменту та інновацій 22.06.2022, протокол № 9. 
 

Освітню програму розглянуто на засіданні Ради з якості освітньої діяльності 

Національного університету «Одеська політехніка» 18.08.2022, протокол № 14. 

 

Підписанти 
 

Гарант освітньої програми    Світлана ФІЛИППОВА 
 

Завідувач випускової кафедри    Ксенія КОВТУНЕНКО 
 

Голова Ради з якості освітньої діяльності    Елеонора ЗАБАРНА 
 

Начальник центру із забезпечення якості вищої освіти    Оксана САВЄЛЬЄВА 
 

Перший проректор    Сергій НЕСТЕРЕНКО 
 

Ректор    Геннадій ОБОРСЬКИЙ 

 

 

Ця освітня програма не може бути повністю або частково відтворена, тиражована та 

розповсюджена без дозволу Національного університету «Одеська політехніка» 
 



 

 

 

  

2 АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 

Перевага та унікальність даної програми підготовки докторів філософії полягає у 

тому, що вона підтримує стратегічні зміни у контексті пошуку Україною нових шляхів 

економічного зростання та розвитку її наукового потенціалу, насамперед для післявоєнної 

відбудови економіки країни, опанування новітніх наукових підходів і технологій 

менеджменту. Для цього потрібні креативні менеджери-дослідники, які постійно шукатимуть 

нові шляхи розвитку, апґрейду і перезапуску бізнесу, виробництва, суспільства, вивчатимуть 

нові явища та процеси, розроблятимуть управлінські інновації. Тому ринок праці все більше 

й більше потребує випускників освітньо-наукових програм PhD саме з менеджменту. 

Наша програма пропонує стати науковцем нового покоління, здатним  креативне 

застосовувати свої дослідницькі якості, опановані інноваційні методики та набуті унікальні 

компетентності менеджменту у процесах: аналізування і структурування проблем 

менеджменту суб’єктів виробничого сектору, використання ефективного інструментарію при 

розробці відповідних рішень. Ви зможете: отримати дослідницькі навички в предметній 

сфері, проводячи оригінальні наукові дослідження з найсучаснішої тематики; брати участь в 

конференціях, форумах, симпозіумах (регіональних, всеукраїнських, міжнародних); писати 

тези і статті за обраною тематикою; продукувати нові наукові знання; підготувати та 

захистити дисертацію. 

Випускник нашої освітньо-наукової програми PhD – це активний агент змін сучасного 

суспільства, затребуваний світовою наукою та бізнесом. 

 

 

 

3 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 

3.1 Загальна інформація 
 

Назва освітньої програми: Менеджмент. 
 

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 50832. 
 

Орієнтація освітньої програми: освітньо-наукова. 
 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий). 
 

Відповідність рамкам кваліфікацій (РК): 
 

Національна РК України (NQF)  – 8 рівень; 

Європейська РК для навчання впродовж життя (EQF-LLL) – 8 рівень; 

РК Європейського простору вищої освіти (FQ-EHEA) – третій цикл. 
 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. 
 

Спеціальність: 073 Менеджмент. 
 

Наявність акредитації: акредитовано Національним агентством з забезпечення якості 

освіти, сертифікат про акредитацію освітньої програми №2368, строк дії до 01.07.2027. 
 

Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику: Освітній і водночас науковий 

ступінь «Доктор філософії». 
 

Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику: Доктор філософії з 

менеджменту. 
 



 

 

 

  

Документи про вищу освіту, що видаються випускнику: 
Диплом доктора філософії; 

Додаток до диплома європейського зразка. 
 

Інформація в дипломі: 
ступінь вищої освіти доктор філософії, 

галузь знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальність 073 Менеджмент. 
 

Обсяг програми: 46 кредитів ЄКТС.  
 

Вимоги щодо попередньої освіти: наявність ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста). 
 

Тривалість програми: 
 

Нормативний строк підготовки становить 4 роки. 
 

Форма здобуття освіти: очна (денна), заочна. 
 

Мова викладання: українська. 
 

Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми: Кафедра міжнародного 

менеджменту та інновацій. 
 

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми: 

https://op.edu.ua/education/programs/phd-073-0. 
 

Термін дії освітньої програми: 2022–2026 роки. 
 

Сфера застосування освітньої програми: 
 

Програма розповсюджується на здобувачів вищої освіти з нормативним терміном 

завершення навчання у 2026 році. 

 

 

3.2. Характеристика програми 
 

3.2.1 Опис предметної області 
 

Об’єкт вивчення та діяльності:  

управління організаціями та їх підрозділами. 

Цілі навчання:  

підготовка фахівців, здатних продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми 

у галузі управління та адміністрування, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики, застосовувати 

новітні методології наукової та педагогічної діяльності, здійснювати власні наукові 

дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення. 

Теоретичний зміст предметної області: 

- парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку 

менеджменту; 



 

 

 

  

- концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, 

інноваційного, проектного менеджменту тощо; 

- функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті 

Методи, методики та технології: 

- методи і методики дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, 

економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, 

психологічні, документальні, балансові); 

- методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи 

економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування 

організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; 

методи створення і розвитку організаційної культури, методи оцінювання соціальної, 

організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо). 

- методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, 

технологічні); 

- технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, СППР, сучасний 

інструментарій штучного інтелекту в сфері менеджменту). 

Інструменти та обладнання:  

інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті. 

 

3.2.2 Фокус освітньої програми 
 

Наукові дослідження з менеджменту з акцентом на управління розвитком суб’єктів 

виробничого сектору економіки, інноваційних змін їх цілей, структур та функціоналу, 

середовища та відповідних процесів, спрямовані на продукування нових знань щодо 

теоретико-методологічної бази та розроблення практичних рекомендацій, що матимуть 

широке застосування в управлінні та адмініструванні розвитком виробничого сектору 

економіки, інноваційною трансформацією його суб’єктів у період післявоєнної 

відбудови економіки. 

Ключові слова: суб’єкти, виробничий сектор, відбудова економіки, дослідження, 

інструментарій, інноваційні зміни,  трансформація, менеджмент, методологія, розвиток, 

теорія. 

 

3.2.3 Особливості та відмінності програми 
 

Особливістю програми є її спрямування на підготовку науково-педагогічних та 

управлінських кадрів, здатних до застосування дослідницьких якостей, інноваційних 

методик та сучасних знань при аналізі та структуруванні проблем сучасного 

менеджменту виробничого сектору економіки та його суб’єктів, використання 

ефективного інструментарію при розробці рішень щодо їх розв’язання, продукування 

нових знань та інструментарію в сфері управління розвитком виробничого сектору 

економіки та його суб’єктів для післявоєнної відбудови економіки, здійснення 

інноваційної, наукової, педагогічної діяльності.  

Відмінності програми: 

- наукова історія та традиції досліджень: програму засновано на багаторічному досвіді 

функціонування потужної наукової школи інноваційної трансформатики, що досліджує 

проблеми інноватики, управління розвитком виробничого сектору економіки та його 

суб’єктів, та на авторських методиках досліджень її представників;  



 

 

 

  

- креативно-інноваційна складова програми, яка пропонує інноваційні підходи і 

методики для формування висококваліфікованого фахівця з управління та 

адміністрування, здатного розв’язувати комплексні проблеми менеджменту, проводити 

оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну 

діяльність; 

- відкритість, досвідченість та висока наукових активність керівників: всі потенційні 

керівники мають портфоліо (https://economics.net.ua/portfolio), яке підтверджує високий 

рівень їх наукової і професійної активності, досвід підготовки та атестації наукових 

кадрів, керівництва та/або виконання науково-дослідних робіт з економічної тематики; 

- двомовність програми: передбачено можливість навчання англійською та українською 

мовами. 

 

3.2.4 Додаткові можливості програми 
 

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в 

програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка 

реалізується англійською, німецькою, польською, іспанською мовами. 
 

Здобувачі вищої освіти мають можливість додатково до обсягу освітньої програми 

пройти курс військової підготовки в обсязі 29 кредитів ЄКТС на кафедрі військової 

підготовки офіцерів запасу Національного університету «Одеська політехніка». 
 

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливості безкоштовно 

брати участь у: 

- наукових конференціях з проблематики менеджменту та дотичних напрямів, 

організатором яких є Національний університет «Одеська політехніка», а  також у 

майстер-класах, курсах, тренінгах, які проводить та/або організує КНЦ 

«Політехконсалт»;  

- науково-дослідній роботі «Інклюзивна соціальна відповідальність в інноваційній 

ризикогенній економіці як активатор сталого смарт-розвитку та посилення національної 

безпеки», що фінансується за рахунок державного бюджету України (Керівник: д.е.н., 

професор Філиппова С.В. Період: 2022-2024 рр.) та інших держбюджетних і 

госпдоговірних дослідженнях, які виконують кафедри Інституту економіка та 

менеджменту; 

- публікації наукових статей у двох наукових журналах - Науковий журнал 

«ЕКОНОМІКА: реалії часу», «Економічний журнал Одеського політехнічного 

університету». 

Здобувачам на порталі «Економіка: реалії часу» надається безкоштовний доступ до 

аналітичних матеріалів та архівів матеріалів наукових конференцій з 2009 року дотепер. 

 

 

3.3 Особливості реалізації програми 
 

3.3.1 Підходи до викладання та навчання 

Викладання проводиться з дотриманням принципів академічної свободи у вигляді таких 

видів навчальних занять як: лекції, інтерактивні лекції, практичні заняття, лабораторні 

роботи, консультації з дисциплін загальної та професійної підготовки; у формі 

самостійної роботи, практичної підготовки, контрольних заходів. 



 

 

 

  

Навчання студентоцентроване та відбувається у формі: самостійної роботи здобувачів, 

виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін; проходження педагогічної 

практики за професійним спрямуванням; проведення самостійних та групових 

досліджень за обраною тематикою та участі у виконанні науково-дослідних робіт, 

апробації, презентації, публікації їх результатів – за постійної підтримки наукового 

керівника (керівників), консультування членів групи забезпечення програми.   

 

3.3.2 Система оцінювання 
 

Система оцінювання ґрунтується на принципах ЄКТС та здійснюється за 100-бальною 

шкалою. 
 

Оцінка за шкалою 

університету 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
Екзамени та диференційовані заліки Заліки 

90–100 A Відмінно 

Зараховано 

82–89 B 
Добре 

75–81 C 

67–74 D 
Задовільно 

60–66 E 

35–59 Fx 
Незадовільно Не зараховано 

0–34 F 
 

Кожний навчальний семестр містить два модульних контролі. Кожний модульний 

контроль оцінюється у максимально можливі 50 балів.  
 

Якщо підсумковою формою контролю є залік, то підсумкова оцінка формується як 

накопичувальна за результатами оцінювання всіх навчальних елементів, які заплановані 

на семестр для виконання здобувачами вищої освіти. Оцінку «зараховано» отримують 

здобувачі вищої освіти, які виконали всі навчальні елементи не менш, ніж на 60 %.  
 

До екзамену допускаються здобувачі, які виконали всі види навчальних елементів 

навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %. 
 

Критерії оцінювання кожного навчального елемента визначені в робочій програмі 

навчальної дисципліни і доводяться до відома здобувачів на першому в семестрі занятті 

відповідно до Положення про робочу програму навчальної дисципліни. 
 

Оприлюднення змісту навчальної дисципліни та критеріїв оцінювання здійснюється 

через інформаційні картки дисциплін, які розміщені на офіційному вебсайті 

Університету. 
 

Здобувачі зобов’язані дотримуватись принципів академічної доброчесності при 

виконанні модульних контрольних робіт, поточних контрольних завдань, 

індивідуальних завдань з дисципліни (дотримання встановленого deadline, коректна 

поведінка, під час лекції здійснювати телефонні дзвінки забороняється, заборонено 

використання будь-яких підручників, посібників, конспектів лекцій, шпаргалок під час 

проходження модульних контролів, тощо).  

 

3.3.3 Ресурсне забезпечення реалізації програми 
 

Кадрове забезпечення 

Освітню програму забезпечують: докторів наук – 13, кандидатів наук – 3. Відсоток 

НПП, залучених до викладання навчальних дисциплін за ОП, які мають відповідні 

наукові ступені, становить 100%. 
 



 

 

 

  

Матеріально-технічне та програмне забезпечення 

Освітній процес відбувається в аудиторіях та лабораторіях, обладнаних усім 

необхідним. Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими 

місцями класи (більш 40 ПЕОМ) з безкоштовним доступом до ресурсів мережі 

Internet, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Для проведення 

досліджень наявні навчально-наукові лабораторії Інституту економіки та 

менеджменту, науково-дослідна база Спеціалізованої вченої ради Д.41.052.10 та 

Консультаційно-навчального центру «Політех-консалт». 
 

Інформаційно-методичне забезпечення 

Здобувачі освіти мають доступ до книжкового фонду науково-технічної бібліотеки, 

електронної бібліотеки, електронного каталогу, читальних залів з безкоштовною 

зоною Wi-Fi, баз даних SCOPUS та Web of Science з комп'ютерів локальної мережі 

університету. Система дистанційного навчання і консультування забезпечується 

завдяки платформам й інструментам Google які мають розширений корпоративний 

функціонал, продуктам Microsoft. Доступ до всіх бібліотечних баз надається 

користувачам внутрішньої мережі університету. 

Економічний науковий портал Національного університету «Одеська політехніка» 

(https://economics.net.ua) надає інформаційну підтримку молодим вченим та 

аспірантам економічних спеціальностей, забезпечуючи відкритий доступ до фахових 

наукових журналів Університету з економічних наук, анонсів та матеріалів наукових 

заходів Національного університету «Одеська політехніка» та партнерів, наукової 

бази публікацій та портфоліо вчених-економістів Національного університету 

«Одеська політехніка», інформації щодо діяльності Спеціалізованої вченої ради та 

Ради молодих вчених Інституту економіки та менеджменту Національного 

університету «Одеська політехніка», можливостей участі в конкурсах на отримання 

національних та міжнародних грантів. Здобувачі даної освітньо-наукової програми 

мають вільний доступ до бібліотеки постійно діючої Спеціалізованої вченої ради Д 

41.052.10, що містить примірники авторефератів дисертацій. 

У вільному доступі підручники та монографії гаранта, а також членів групи 

забезпечення спеціальності. 

 

3.3.4 Академічна мобільність 
 

Загальна інформація 

Академічна мобільність в університеті заохочується та визнається згідно із 

процедурами ЄКТС. 

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 «Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 

12 серпня 2015 року та Положенням університету про порядок реалізації права на 

академічну мобільність https://op.edu.ua/document/2501. 
 

Міжнародна академічна мобільність 

Міжнародна академічна мобільність реалізується здобувачами вищої освіти за 

освітньою програмою у партнерських вищих навчальних закладах та наукових 

установах поза межами України. 

Міжнародна академічна мобільність здобувачів цієї освітньої програми здійснюється 

на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти і науки, 

міжнародних програм та проектів між Національним університетом «Одеська 

https://op.edu.ua/document/2501


 

 

 

  

політехніка» та іноземними закладами вищої освіти (науковими установами) та/або їх 

основними структурними підрозділами: Польщі (Академія "Polonijna", м. Ченстохова, 

договір 176-06 від 11.12.2019 р.), Іспанії (Політехнічний університет м. Валенсії, 

проект КА107), Туреччина (Чорноморський технічний університет, м. Трабзон, 

договір №202-06 від 15.04.2021 р., термін дії до 15.04.2026 з пролонгацією), Румунії 

(Університет "Artifex", м. Бухарест, договір 214-06 від 19.07.2022, термін дії  

19.07.2027 р. з пролонгацією), ін., а також з власної ініціативи учасників освітнього 

процесу на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів. 
 

Внутрішня академічна мобільність 

Внутрішня академічна мобільність реалізується здобувачами вищої освіти за 

освітньою програмою у партнерських вищих навчальних закладах та наукових 

установах в межах України. 

Передбачено академічну мобільність здобувачів цієї програми на основі двосторонніх 

договорів між Національним університетом «Одеська політехніка» та закладами 

вищої освіти, науковими установами України та/або їх структурними підрозділами. 

Зокрема, з Одеським Національним університетом імені І. Мечнікова (договір n-28-21 

від 01.12.2021. Термін дії до 31.08.2026 р.). 

 

3.3.5 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти 
 

Іноземні здобувачі вищої освіти та особи без громадянства навчаються на загальних 

умовах з можливістю вивчення в межах освітньої програми дисципліни «Українська 

мова як іноземна» в обсязі 6 кредитів ЄКТС. 

 

 

3.4 Академічні та професійні права випускників 
 

3.4.1 Академічні права випускників 

Здобуття наукового ступеня доктора наук. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти (системі освіти дорослих), підвищення кваліфікації. 

 

3.4.2 Працевлаштування випускників 

КП 2310.2 Асистент, викладач закладу вищої освіти; 

КП 2414.1 Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ 

та організацій); 

КП 2414.2 Професіонали з фінансово-економічної безпеки; 

КП 2419.1 Наукові співробітники (ефективність господарської діяльності, 

раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність); 

КП 2419.2 Професіонали у сфері ефективності господарської діяльності, раціоналізації 

виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності; 

КП 2447.1 Наукові співробітники (проекти та програми); 

КП 2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами. 

Керівні посади (директори, начальники, інші керівники, менеджери (управителі)) на 

підприємствах різних форм власності). 

 

 



 

 

 

  

3.5 Перелік компетентностей випускника 
 

Інтегральна компетентність: 

Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у галузі управління 

та адміністрування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань та/або професійної практики, застосовувати новітні методології 

наукової та педагогічної діяльності, здійснювати власні наукові дослідження, 

результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 
 

Загальні компетентності: 

ЗK1. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗK2.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗK3. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК4. Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту на основі 

системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням 

принципів професійної етики та академічної доброчесності. 

ЗК5. Здатність працювати в міждисциплінарній науковій команді. 
 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 

створюють нові знання у менеджменті і дотичних до нього міждисциплінарних 

напрямах. 

СK2. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових 

досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, 

опрацьовувати наукову літературу з управління та адміністрування та ефективно 

використовувати нову інформацію з різних джерел. 

СК3. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у сфері менеджменту в 

закладах вищої освіти. 

СK4. Здатність ініціювати, розробляти, реалізовувати та управляти науковими 

проектами у менеджменті і дотичних до нього міждисциплінарних напрямах та /або 

складати пропозиції щодо фінансування наукових досліджень,  реєстрації прав 

інтелектуальної власності. 

СК5. Здатність аналізувати теоретичні і практичні проблеми, виходячи з історії 

розвитку та сучасного стану наукових знань, критичного аналізу основних концепцій 

менеджменту, оволодіння науковою термінологією. 

СК6. Здатність обґрунтовано обирати, розробляти та використовувати концептуальні, 

математичні і комп’ютерні моделі процесів і систем при проведенні наукових 

досліджень. 

СК7. Здатність до визначення характеристик стану обраного об’єкту дослідження на 

різних рівнях управління організаціями, зокрема у виробничому секторі економіки, їх 

взаєминами або інноваційними змінам,и виявлення, аналізування, структурування 

проблем їх розвитку та проектування відповідних управлінських рішень. 

 

 



 

 

 

  

3.6 Програмні результати навчання 

ПРН1. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу 

інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної 

структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи. 

ПРН2. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати 

досліджень, наукові та прикладні проблеми менеджменту державною та англійською 

мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у 

провідних міжнародних наукових виданнях. 

ПРН3. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі 

процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або 

створення інноваційних продуктів у галузі менеджменту та дотичних міждисциплінарних 

напрямах. 

ПРН4. Розробляти та реалізовувати наукові та прикладні проекти, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику у 

галузі управління та адміністрування і розв’язувати значущі наукові та технологічні 

проблеми в менеджменті з дотриманням норм академічної етики і врахуванням 

соціальних, етичних, економічних, екологічних та правових аспектів. 

ПРН5. Глибоко розуміти загальні принципи та методи управлінських наук, а також 

методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері 

менеджменту та у викладацькій практиці. 

ПРН6. Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження з менеджменту та 

дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, 

критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у 

контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми; складати 

пропозиції щодо фінансування досліджень та/або проектів. 

ПРН7. Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних досліджень у сфері 

менеджменту. 

ПРН8. Розробляти і викладати спеціальні навчальні дисципліни з менеджменту у 

закладах освіти. 

ПРН9. Визначати стан та проблеми розвитку об’єкта дослідження на різних рівнях 

управління (виробничим сектором економіки, його суб'єктами, інфраструктурою, їх 

взаєминами, фінансово-економічною безпекою, інноваційними змінами), застосовуючи 

сучасні концептуальні та методологічні знання, методи та інструменти економічних 

досліджень. 

ПРН10. Проектувати управлінські рішення щодо розв’язання задач менеджменту та 

забезпечення розвитку обраного об’єкта дослідження на різних рівнях управління 

суб'єктами виробничого сектору економіки, їх взаєминами, інфраструктурою, 

інноваційними змінами, умовами, безпекою та важелями розвитку і трансформацій. 



ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

4.1 Розподіл кредитів ЄКТС між освітніми компонентами 

 

 

№ 

з/п 
Групи освітніх компонентів 

Кількість кредитів ЄКТС / % 

Обов’язкова 

частина 

Вибіркова 

частина 

Всього за 

весь термін 

навчання 

1 Навчальні дисципліни загальної підготовки 19 / 41,5% 
12 / 26% 43 / 93,5% 

2 Навчальні дисципліни професійної підготовки 12 / 26% 

3 Практична підготовка 3 / 6,5% Немає 3 / 6,5% 

Всього за весь термін навчання 34 / 74% 12 / 26% 46 / 100% 

 
 

4.2 Обов’язкова частина 

 

4.2.1 Освітні компоненти 

 

№ 

з/п 

 

Освітні компоненти 
Форма 

контролю 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 
1 2 3 4 

1 Навчальні дисципліни загальнонаукової підготовки 

1.1.1 Іноземна мова за професійним спрямуванням* 
Залік, 

Екзамен 
6 

1.1.2 Психологія та педагогіка вищої школи Екзамен 3 

1.1.3 Філософія та методологія наукових досліджень Екзамен 4 

1.1.4 Управління науковою діяльністю 
Залік, 

Екзамен 
6 

Всього за групою 19 

2. Навчальні дисципліни професійної підготовки 

1.2.1 Наукові дослідження у сфері менеджменту Екзамен 3 

1.2.2 
Аналіз та моделювання соціально-економічних процесів і 

систем 
Екзамен 3 

1.2.3 
Управління розвитком виробничого сектору економіки та його 

суб'єктів 
Екзамен 6 

Всього за групою 12 

3 Практично-професійна підготовка 

1.3.1 Педагогічна практика за професійним спрямуванням Диф.залік 3 

Всього за групою 3 

4 Атестація 

4. Публічний захист дисертації 

Загальний обсяг обов’язкових освітніх компонентів 34 

* для здобувачів україномовної освітньої програми - "Англійська мова за професійним 

спрямуванням", для іноземних англомовних здобувачів - "Українська мова як іноземна" 



4.2.2 Структурно-логічна схема ОП 

 
 

1 сем. 1.1.1  1.1.2  1.1.3 
 

 1.1.4  1.2.1  1.2.2   19 кредитів 

       
 

 
 

 
 

   

2 сем. 1.1.1  1.2.3  1.1.4         24 кредити 
             в

 а
 

 

3 сем. 1.3.1            

д
 о

 

3 кредити 

 

4 сем. 

            

с 
к
 л

 а
 

 

5 сем. 
            

в
 а

  

6 сем. 

 
7 сем. 

            

Н
 а

 у
 к

 о
 

 

8 сем. 
        1.4.1      

 

 

 
4.2.3 Матриця відповідності програмних результатів навчання програмним 

компетентностям 
 

 
Програмні результати 

навчання 

Загальні 

компетентності 
Спеціальні компетентності 

 

ЗК1 
 

ЗК2 
 

ЗК3 
 

ЗК4 
 

ЗК5 
 

СК1 
 

СК2 
 

СК3 
 

СК4 
 

СК5 
 

СК6 
 

СК7 

ПРН1  +  +    +   +  

ПРН2   +  + + +   +   

ПРН3 + +      +   +  

ПРН4  + + + + +    +  + 

ПРН5 + +     +  + +   

ПРН6 + +  + + +   + + +  

ПРН7         +   + 

ПРН8  +  +   + +     

ПРН9          + + + 

ПРН10     +      + + 



4.2.4 Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

освітніми компонентами ОП 
 

 

Програмні результати навчання 
Номери освітніх компонентів 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 

ПРН1    + + + +  

ПРН2 +   +   + + 

ПРН3      + +  

ПРН4    + +    

ПРН5   + + +  + + 

ПРН6    + +    

ПРН7    + +  + + 

ПРН8  +      + 

ПРН9      + +  

ПРН10      + +  

 



 

 

4.3 Вибіркова частина 

 

Обсяг вибіркових освітніх компонентів за весь строк навчання за освітньою програмою 

становить не менше 25 % від загального обсягу кредитів ЄКТС. 
 

Здобувачі вищої освіти можуть обирати освітні компоненті для формування власної 

індивідуальної траєкторії навчання з каталогів вибіркових освітніх компонентів або з 

навчальних планів інших діючих освітніх програм. Вибір освітніх компонентів 

здобувачами здійснюється відповідно до «Порядку формування індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачами вищої освіти» в Одеській політехніці. 

 

 

4.4 Наукова складова освітньої програми  
 

В межах виконання наукової складової освітньої програми здобувач зобов’язаний 

провести власне наукове дослідження під керівництвом одного або декількох наукових 

керівників та оформити його результати у вигляді дисертації. 
 

Наукова складова освітньо-наукової програми оформляється у вигляді індивідуального 

плану наукової роботи аспіранта і є невід’ємною частиною навчального плану аспіранта. 
 

Наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових 

публікаціях, які відповідають вимогам чинного Порядку. 

  

 

 

5 АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Форма атестації: Публічний захист дисертації. 
 

Вимоги до дисертаційної роботи: 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим 

дослідженням, що пропонує розв’язання комплексної проблеми в сфері менеджменту 

або на її межі з іншими спеціальностями, результати якого становлять оригінальний 

внесок у теорію менеджменту та оприлюднені у наукових публікаціях в рецензованих 

наукових виданнях. 
 

Обсяг роботи – до 216 сторінок. 
 

Дисертаційна робота та анотація до неї оприлюднюються на сайті Університету 

(https://op.edu.ua/science/disphd). 
 

Робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікацій.  
 

Усі роботи перевіряються на академічний плагіат згідно встановленої в Університеті 

процедури та розміщуються у репозитарії Університету. 

 

 

 

6 СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти функціонує в Університеті 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», «Стандартів 

і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» 

Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти, національного стандарту 

«Системи управління якістю» ДСТУ ISO 9001:2015 та професійних стандартів. 



 

 

 

  

1. Принципи і процедури забезпечення якості вищої освіти встановлені в «Політиці 

Університету в сфері якості» (https://op.edu.ua/document/10107) та Положенні про систему 

внутрішнього забезпечення якості (https://op.edu.ua/document/8818), Положенні про центр із 

забезпечення якості вищої освіти (https://op.edu.ua/document/8852), Положенні про Раду з 

якості освітньої діяльності в Національному університеті «Одеська політехніка» 

(https://op.edu.ua/document/8817).  

2. Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм здійснюється відповідно до 

Процедури з розроблення освітніх програм (https://op.edu.ua/document/3355). 

3. Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти та НПП відповідно до 

«Положення про щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників 

Одеської політехніки» (https://op.edu.ua/document/7233), «Процедури організації моніторингу 

оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності» 

(https://op.edu.ua/document/2536) оприлюднено за посиланням: https://op.edu.ua/about/reports. 

4. Підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників 

відбувається у відповідності до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників (https://op.edu.ua/document/2518).  

5. НПП забезпечується можливість підвищити кваліфікацію та пройти стажування в 

Центрі дистанційної освіти або в Центрі педагогічної майстерності Університету 

https://op.edu.ua/quality/pedagogic-master . 

6. Організація освітнього процесу відбувається у відповідності до Положення про 

організацію освітнього процесу в Національному університеті «Одеська політехніка» 

(https://op.edu.ua/document/9419); процедури вибору дисциплін визначено в Положенні про 

порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів 

(https://op.edu.ua/document/3354), самостійна робота здобувачів забезпечується відповідно до 

Положення про робочу програму навчальної дисципліни (https://op.edu.ua/document/2549) та 

унормовується відповідно до Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти 

(https://op.edu.ua/document/2294). 

7. Ефективне управління освітнім процесом забезпечується за допомогою широко 

розвиненої інформаційної системи Університету (https://is.op.edu.ua). 

8. ОП розміщені в «Каталозі освітніх програм» (https://op.edu.ua/education/programs). 

Доступна інформація про всі ОП, ступені вищої освіти та кваліфікації. 

9. Перевірка на академічний плагіат відбувається у відповідності до «Порядку перевірки 

навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та 

наявність академічного плагіату» (https://op.edu.ua/document/2754). 

10. Для осіб з особливими потребами створено групи психологічно-педагогічного 

супроводу інклюзивного навчання (https://op.edu.ua/document/2542). 

11. В Університеті діє Антикорупційна програма запобігання та виявлення корупції 

(https://op.edu.ua/document/8518). 

 

 

 

http://czos.opu.ua/
http://czos.opu.ua/

