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Обсяг ОНП 

(освітня 

складова), 

кредитів 

ЄКТС 

44 кредити ЄКТС 40 кредитів ЄКТС 60 кредитів ЄКТС 48 кредитів ЄКТС 

Мета 

програми 

ОНП є якісна підготовка 

інноваційно-орієнтованих, 

інтегрованих у світову освітньо-

наукову спільноту докторів 

філософії за спеціальністю 073 

«Менеджмент», здатних 

вирішувати актуальні проблеми 

управління економічними 

системами на базі їх науково-

дослідного опрацювання, що 

передбачає формування 

теоретичних знань, оволодіння 

методологією наукових 

досліджень, розвиток практичних 

навичок та умінь, необхідних для 

високо результативної науково-

дослідної, педагогічної та 

прикладної фахової діяльності у 

сфері менеджменту в наукових та 

Підготовка висококваліфікованих 

фахівців з менеджменту, 

інтегрованих у європейський та 

світовий науково-освітній 

простір, здатних самостійно 

вирішувати комплексні проблеми 

професійної та дослідницько-

інноваційної діяльності, складні 

науково-прикладні завдання на 

засадах глибокого 

переосмислення наявних та 

формування нових знань з 

управління та адміністрування 

промислових підприємств в 

умовах всебічного професійного, 

інтелектуального, соціального та 

творчого розвитку на найвищих 

рівнях досконалості в освітньо-

науковому середовищі, 

Підготовка 

висококваліфікованих 

науково-педагогічних кадрів у 

галузі знань 07 Управління та 

адміністрування за 

спеціальністю 073 

Менеджмент, здатних 

вирішувати комплексні 

проблеми у галузі 

дослідницько-інноваційної та 

професійної діяльності, що 

передбачає глибоке 

переосмислення наявних та 

створення нових цілісних 

знань й професійних практик 

на основі формування і 

розвитку у здобувачів 

програмних компетентностей, 

набуття основних вмінь та 

Сформувати здатність до 

науково-організаційної 

діяльності, ефективного 

планування та здійснення 

науково-філософського 

дослідження, співпраці та 

комунікації в межах фахової 

спільноти задля подальшого 

практичного впровадження його 

результатів 
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освітніх установах, органах 

державного управління та 

місцевого самоврядування, 

бізнес-структурах та інших 

організаціях. 

спроможних здійснювати 

професійно-наукову, педагогічну 

та практичну діяльність. Мета 

освітньої програми відповідає 

стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря 

Сікорського на 2020-2025 роки 

щодо формування суспільства 

майбутнього 

навичок виконання 

оригінального дисертаційного 

дослідження у сфері 

менеджменту, що має 

важливе теоретичне і 

практичне значення. 

Особливості 

програми 

Програма спрямована на 

поєднання глибоких 

дисциплінарних та 

міждисциплінарних теоретичних 

знань з дослідницькими 

навиками, освітньо-

педагогічними практиками та 

прикладними вміннями 

використання управлінських 

методів та інструментів, що 

формує у здобувачів 

конкурентоспроможний на ринку 

праці кейс загальних та фахових 

компетентностей у сфері 

менеджменту та дозволяє 

побудувати власну кар’єру в 

наукових установах, закладах 

вищої освіти, підприємствах 

різних секторів економіки, 

органах державного управління 

та місцевого самоврядування, 

тощо. 

Унікальність програми полягає 

в її орієнтації на якісну 

підготовку сучасних наукових 

кадрів, компетентних для 

вирішення складних 

управлінських задач 

Особливості програми 

полягають у комплексному 

наданні актуальних 

міждисциплінарних знань з теорії 

та практики управління 

промисловими підприємствами, 

розвитку здатностей до 

науководослідницької, науково-

педагогічної діяльності у сфері 

менеджменту. 

Спрямованість, мета та цілі ОНП 

відповідають стратегії КПІ ім. 

Ігоря Сікорського щодо 

«забезпечення підготовки 

висококваліфікованих фахівців, 

здатних створювати сучасні 

наукові знання та інноваційні 

технології..», а також щодо 

«..інтернаціоналізації та 

інтеграції освіти, новітніх 

наукових досліджень та 

інноваційних розробок..». 

Унікальність програми полягає 

в її пріоритетній орієнтації на 

наукові дослідження векторів та 

способів управління 

промисловими підприємствами, 

зокрема сфери машинобудування 

Освітньо-наукова програма 

спрямована на розвиток у 

здобувачів методологічної, 

дослідницької, науково-

педагогічної та іншомовної 

компетентностей. 

Освітньо-наукова програма 

передбачає: 

- проведення навчання в 

активному дослідницько-

науковому середовищі, що 

передбачає використання 

інтерактивних, відкритих та 

проблемних лекцій, вебінарів 

з провідними лекторами 

іноземних ЗВО-партнерів, 

семінарів і круглих столів із 

запрошенням відомих 

фахівців і практиків 

(керівників організацій, 

успішних бізнесменів, бізнес-

консультантів суміжних 

галузей знань), участь у 

бізнес-тренінгах, 

використання кейс-методів із 

застосуванням сучасних 

освітніх інформаційно-

комунікаційних технологій, а 

Усі здобувачі освіти доктора 

філософії мають можливості 

сформувати індивідуальну 

освітню траєкторію з огляду на 

потреби виконання 

дослідницького проекту і 

формування майбутньої кар’єри: 

шляхом вибору дисциплін 

іншого рівня освіти і через вибір 

дисциплін у циклі загальної 

підготовки за певними 

напрямами («викладацька 

компетентність», «робота з 

інформаційними ресурсами», 

«менеджмент наукових 

проектів»). 

Велика увага приділяється 

вивченню англійської мови, 

підтримується та заохочується 

міжнародна публікаційна 

активність. 

Аспіранти заохочуються до 

прослуховування навчальних 

дисциплін понад кредитний 

мінімум, зазначений у програмі, 

якщо це відповідає 

індивідуальним дослідницьким 

інтересам; використання ресурсів 



забезпечення висхідного соціо-

економікоекологічного розвитку 

організацій на інноваційних 

засадах. 

Програмні результати навчання 

ґрунтуються на освітніх 

компонентах загальнонаукового, 

дослідницького, мовного та 

спеціального характеру, зміст 

яких відповідає тенденціям 

розвитку регіонального, 

національного та світового 

ринків праці, а також 

задовольняє потреби 

стейкхолдерів, в тому числі 

агропродовольчого сектору як 

одного з пріоритетних напрямів 

розвитку національної економіки 

і регіонів України 

(в тому числі ОПК), 

металургійної, енергетичної, 

хімічної, поліграфічної 

промисловості. 

Навчання відбувається через 

поєднання теоретико-

методологічної, науково-

дослідницької та педагогічної 

підготовки. 

Науково-дослідні роботи 

здобувачів здійснюються 

відповідно до тематики 

досліджень наукових керівників. 

Реалізація програми передбачає 

залучення до аудиторних занять 

професіоналів-практиків, 

експертів галузі, представників 

роботодавців. 

Освітня та наукова складова 

програми формуються з 

урахуванням індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувачів, 

сформованої відповідно до 

потреб професійного розвитку та 

дослідницьких науково-

прикладних завдань. 

Передбачена можливість 

академічного стажування за 

кордоном за програмами 

кредитної мобільності 

також участь у проектах 

Європейської асоціації 

докторських програм в галузі 

управління та ділового 

адміністрування (EDAMBA); 

- поєднання теоретичних 

знань та практичну (у т.ч. 

викладацьку) підготовку, 

зокрема через участь у 

міжнародних та 

всеукраїнських дослідницьких 

і науково-практичних 

конференціях, форумах, 

круглих столах, присвячених 

проблемам та перспективам 

розвитку менеджменту; 

- можливість проходження 

наукового стажування в 

зарубіжних закладах вищої 

освіти, з якими укладено 

угоди про академічну 

мобільність та співпрацю у 

сфері наукових досліджень; 

- розвиток професійних та 

дослідницьких 

компетентностей, що 

забезпечується участю 

здобувачів, відповідно до 

тематики їх наукових 

досліджень, у різноманітних 

науково-практичних заходах 

кафедр, які залучені до 

підготовки здобувачів за 

спеціальністю 073 

Менеджмент; 

і можливостей неформальної 

освіти, міжнародного стажування 

та академічної мобільності. 



- можливості участі 

здобувачів у інших наукових 

заходах, що проводить ДВНЗ 

«КНЕУ ім. В. Гетьмана», інші 

ЗВО та вітчизняні й 

закордонні інституції, 

зокрема: Громадська спілка 

«Українська асоціація 

досконалості та якості» 

(УАДЯ); Всеукраїнська 

громадська (неурядова) 

професійна організація з 

якості «Українська Асоціація 

якості» (УАЯ); 

Українська асоціація з 

розвитку менеджменту та 

бізнес-освіти (УАРМБО) 

тощо. 

Зазначені особливості у 

поєднанні з логічною 

структурою освітньо-наукової 

програми та робочими 

програмами навчальних 

дисциплін забезпечують 

можливості здобувачам 

отримати знання і професійні 

компетентності, що дозволять 

виконати оригінальне 

дисертаційне дослідження у 

сфері менеджменту. 

 

 

 



Аналіз ОНП підготовки докторів філософії з менеджменту у вітчизняних ЗВО 

 Одеський державний аграрний 

університет 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України 

Миколаївський 

національний аграрний 

університет 

Сумський національний 

аграрний університет 

Інтернет-

адреса 

постійного 

розміщення 

опису 

освітньої 

програми 

https://osau.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/09/ONP_Ph

D_073Men_2021.pdf  

https://nubip.edu.ua/node/81764 - 

сторінка аспірантури 

https://nubip.edu.ua/node/1599/16  

- сторінка факультету аграрного 

менеджменту 

https://www.mnau.edu.ua/  https://science.snau.edu.ua/aspirant

ura/  

Обсяг ОНП 

освітня 

складова), 

кредитів 

ЄКТС 

44 кредити ЄКТС 50 кредитів ЄКТС 60 кредитів ЄКТС 57 кредитів ЄКТС 

Мета 

програми 

ОНП є якісна підготовка 

інноваційно-орієнтованих, 

інтегрованих у світову 

освітньо-наукову спільноту 

докторів філософії за 

спеціальністю 073 

«Менеджмент», здатних 

вирішувати актуальні проблеми 

управління економічними 

системами на базі їх науково-

дослідного опрацювання, що 

передбачає формування 

теоретичних знань, оволодіння 

методологією наукових 

досліджень, розвиток практичних 

навичок та умінь, необхідних для 

високо результативної науково-

дослідної, педагогічної та 

прикладної фахової діяльності у 

Метою є підготовка 

висококваліфікованого, 

конкурентоспроможного, 

інтегрованого у європейський та 

світовий науково-освітній 

простір фахівця зі ступенем 

доктора філософії зі 

спеціальності «Менеджмент», 

здатного до самостійної науково-

дослідницької та практичної 

діяльності у сфері менеджменту 

та наук про життя і навколишнє 

природне середовище, а також 

викладацької роботи у закладах 

освіти. 

Підготовка 

висококваліфікованих 

науковців і науково-

педагогічних кадрів у галузі 

знань управління та 

адміністрування зі 

спеціальності «Менеджмент» 

з метою відтворення 

інтелектуального потенціалу 

держави, забезпечення сфер 

соціальної та виробничої 

діяльності кваліфікованими 

фахівцями шляхом здійснення 

наукових досліджень і 

отримання нових або 

практично спрямованих 

результатів, а також 

підготовки і захисту наукових 

досягнень (дисертацій). 

Підготовка 

висококваліфікованих науковців 

і науково-педагогічних кадрів, 

здатних розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі управління та 

адміністрування, проводити 

оригінальні самостійні наукові 

дослідження та здійснювати 

науково-педагогічну діяльність в 

навчальних закладах різного 

рівня акредитації. 

https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/ONP_PhD_073Men_2021.pdf
https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/ONP_PhD_073Men_2021.pdf
https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/ONP_PhD_073Men_2021.pdf
https://nubip.edu.ua/node/81764
https://nubip.edu.ua/node/1599/16
https://www.mnau.edu.ua/
https://science.snau.edu.ua/aspirantura/
https://science.snau.edu.ua/aspirantura/


сфері менеджменту в наукових та 

освітніх установах, органах 

державного управління та 

місцевого самоврядування, 

бізнес-структурах та інших 

організаціях. 

Особливості 

програми 

Програма спрямована на 

поєднання глибоких 

дисциплінарних та 

міждисциплінарних теоретичних 

знань з дослідницькими 

навиками, освітньо-

педагогічними практиками та 

прикладними вміннями 

використання управлінських 

методів та інструментів, що 

формує у здобувачів 

конкурентоспроможний на ринку 

праці кейс загальних та фахових 

компетентностей у сфері 

менеджменту та дозволяє 

побудувати власну кар’єру в 

наукових установах, закладах 

вищої освіти, підприємствах 

різних секторів економіки, 

органах державного управління 

та місцевого самоврядування, 

тощо. 

Унікальність програми полягає 

в її орієнтації на якісну 

підготовку сучасних наукових 

кадрів, компетентних для 

вирішення складних 

управлінських задач 

забезпечення висхідного соціо-

економікоекологічного розвитку 

Навчання, що ґрунтується на 

дослідженнях із застосуванням 

загальнонаукових і економіко-

математичних методів, 

постановці дослідницьких 

завдань та їх реалізації під час 

роботи над дисертацією і 

дослідницької практики. 

Програма спрямована на 

розвиток методологічної, 

дослідницької та іншомовної 

комунікативної компетентностей.  

Освітня складова програми. 

Програма реалізується у 

невеликих групах дослідників і 

передбачає формування 

індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії. 

Програма передбачає 50 кредитів 

ЄКТС для викладання 

навчальних дисциплін, з яких 35 

кредитів ЄКТС за усіма циклами 

обов’язкових компонентів 

(філософія науки, іноземна мова 

за професійним спрямуванням, 

педагогіка та управління 

закладами вищої освіти, 

економетричне моделювання 

наукових та бізнес-проєктів, 

Інтегрована підготовка 

докторів філософії, що 

поєднує освітню, наукову та 

практичну спрямованість 

навчання. 

Освітня складова програми. 

Програма реалізується у 

невеликих групах 

дослідників. Програма 

передбачає диференційований 

підхід до здобувачів вищої 

освіти третього (освітньо-

наукового) рівня. 

Програма передбачає 30 

кредитів ЄКТС для 

обов’язкових навчальних 

дисциплін, з яких 18 кредитів 

ЄКТС – це дисципліни 

загальної підготовки 

(філософія науки, вступ до 

спеціальності «Менеджмент», 

сучасні інформаційні 

технології у науковій 

діяльності, організація і 

проведення навчальних 

занять, управління науковими 

проєктами, реєстрація прав 

інтелектуальної власності), 

що передбачають набуття 

здобувачами вищої освіти 

Освітня складова програми. 

Програма передбачає 57 кредитів 

ЄКТС, з яких 42 кредити ЄКТС – 

за усіма циклами обов’язкових 

навчальних дисциплін (філософія 

науки, сучасні та класичні теорії 

менеджменту, сучасні 

інформаційні технології у 

науковій діяльності, теорія 

комунікацій у професійному 

спілкуванні, методологія 

проведення наукових 

досліджень, стратегічна 

інноватика, управління 

науковими проектами, реєстрація 

прав інтелектуальної власності, 

організація і методика 

проведення навчальних занять, 

методика та організація 

підготовки і написання 

дисертації, іноземна мова за 

професійним спрямування, 

методика підготовки наукових 

праць іноземною мовою, 

педагогічна практика); ще 15 

кредитів ЄКТС передбачено на 

дисципліни циклу спеціальної 

(професійної) підготовки (за 

вибором аспіранта). 



організацій на інноваційних 

засадах. 

Програмні результати навчання 

ґрунтуються на освітніх 

компонентах загальнонаукового, 

дослідницького, мовного та 

спеціального характеру, зміст 

яких відповідає тенденціям 

розвитку регіонального, 

національного та світового 

ринків праці, а також 

задовольняє потреби 

стейкхолдерів, в тому числі 

агропродовольчого сектору як 

одного з пріоритетних напрямів 

розвитку національної економіки 

і регіонів України 

мікро- та макроекономіка 2, 

методологія наукового 

дослідження та організація 

підготовки дисертаційної роботи, 

прийняття управлінських 

стратегічних рішень, педагогічна 

практика), 15 кредитів ЄКТС 

передбачено на освітні 

компоненти циклу спеціальної 

(фахової) підготовки за вибором 

аспіранта, що передбачають 

набуття здобувачами вищої 

освіти ступеня доктора філософії 

загальних та спеціальних 

компетентностей. 

Наукова складова програми. 

Програма реалізується 

науковими групами, передбачає 

застосування широкого кола 

загальнонаукових і спеціальних 

аналітичних методів, принципів і 

прийомів наукових досліджень, з 

врахуванням сучасного світового 

досвіду в сфері менеджменту та 

дотичних наук про навколишнє 

природне середовище. 

Особливістю наукової 

складової освітньо-наукової 

програми підготовки здобувачів 

ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 073 Менеджмент є 

те, що окремі елементи власних 

наукових досліджень аспіранти 

можуть виконувати під час 

вивчення дисциплін спеціальної 

(фахової) підготовки. 

третього (освітньо-наукового) 

рівня загальнонаукових 

(філософських) і професійних 

компетенцій. 

Окремо виділено набуття 

мовних компетенцій (7 

кредитів ЄКТС) й 

універсальних навичок 

дослідника (12 кредитів 

ЄКТС), 15 кредитів ЄКТС 

передбачено на дисципліни 

професійної підготовки за 

вибором здобувача. 

Практична підготовка 

здобувачів (педагогічна 

практика) становить 8 

кредитів ЄКТС. 

Наукова складова програми. 

Наукова складова освітньо-

наукової програми передбачає 

здійснення власних наукових 

досліджень під керівництвом 

одного або двох наукових 

керівників з відповідним 

оформленням одержаних 

результатів у вигляді 

дисертації. Ця складова 

програми не належить до 

основної освітньої і 

оформлюється окремо у 

вигляді індивідуального 

плану наукової роботи 

здобувача і є складовою 

частиною навчального плану. 

Особливістю наукової 

складової освітньо-наукової 

Наукова складова програми. 

Наукова складова освітньо-

наукової програми передбачає 

здійснення власних наукових 

досліджень під керівництвом 

одного або двох наукових 

керівників з відповідним 

оформленням одержаних 

результатів у вигляді дисертації. 

Ця складова програми не 

вимірюється кредитами ЄКТС, а 

оформляється окремо у вигляді 

індивідуального плану наукової 

роботи аспіранта. 

Особливістю наукової 

складової освітньо-наукової 

програми підготовки докторів 

філософії зі спеціальності 073 

Менеджмент є те, що окремі 

складові власних наукових 

досліджень аспіранти зможуть 

виконувати під час вивчення 

дисциплін професійної 

підготовки. 



Передбачено написання 

дисертації, проведення 

самостійної науково-

дослідницької роботи, участь у 

науково-практичних 

конференціях, семінарах, круглих 

столах та інших наукових 

заходах. 

програми підготовки докторів 

філософії зі спеціальності є 

те, що окремі складові 

власних наукових досліджень 

здобувачі зможуть 

виконувати під час 

практичних занять з 

дисциплін професійної 

підготовки. 

Практична складова 

програми полягає у 

проходженні педагогічної 

практики у вищому 

навчальному закладі. 

 


