


І. Передмова 
 

1. Розроблено робочою групою Навчально-наукового інституту 
менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій у 
складі: 

 
Гудзь Олена Євгенівна – завідувач кафедри управління інноваційною 

діяльністю, доктор економічних наук, професор; 
Головніна Олена Германівна – професор кафедри економіки, 

підприємництва та права, кандидат економічних наук, доцент; 
Тупкало Віталій Миколайович – завідувач кафедри менеджменту і 

бізнес-моделювання, доктор технічних наук, професор; 
Виноградова Олена Володимирівна – професор кафедри менеджменту 

і бізнес-моделювання, доктор економічних наук, професор; 
Сьомкіна Тетяна Віталіївна – професор кафедри економіки, 

підприємництва та права, доктор економічних наук, професор; 
Гусєва Ольга Юріївна – професор кафедри економіки, підприємництва 

та права, доктор економічних наук, доцент; 
Апарова Оксана Володимирівна – професор кафедри управління 

інноваційною діяльністю, кандидат економічних наук, доцент. 

Ковшова Ірина Олегівна – доцент кафедри менеджменту і бізнес-
моделювання, кандидат економічних наук, доцент. 

Овсяннікова Наталія Володимирівна – доцент кафедри менеджменту 
і бізнес-моделювання, кандидат економічних наук, доцент. 

 
 

2. Розглянуто та схвалено науково-методичною радою  Державного 
університету телекомунікацій протокол № 2 від «29»  лютого 2016 року 

 
3. Введено вперше 

 
 
4. Діє тимчасово до введення стандартів вищої освіти  

 
 

 
 
 



ІІ. Загальна характеристика 
 

Рівень вищої освіти Третій(освітньо-науковий) рівень 

Ступінь, що 

присвоюється 

Доктор філософії 

Назва галузі знань 07. Управління та адміністрування 

Назва 

спеціальності 

073. Менеджмент 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Без обмежень 

Кваліфікація 

освітня, що 

присвоюється 

Доктор філософії з менеджменту 

Кваліфікація(-ї) 

професійна(-і) 

(тільки для 

регульованих 

професій) 

Професійна кваліфікація не врегульована 

Кваліфікація в 

дипломі 

Доктор філософії з менеджменту 

 

Опис предметної 

області 

Управління та адміністрування 
Наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, 

науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та 
закономірності функціонування ринку товарів та послуг, 
міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, 

інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності 
підприємств, організаційно-правові форми підприємницької 

діяльності, фактори, ресурси, види, стадії і результати 
економічної діяльності підприємств, процес та форми управління 
підприємством (менеджмент) у галузі інформації та 

телекомунікацій. 
Доктор філософії з менеджменту здатний розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-
інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 
наявних та створення нових цілісних знань та професійної 

практики у сфері менеджменту, а також. Здатний  проводити наукові 
розвідки, генерувати нові наукові знання, формувати теоретико-

методологічний базис розвитку менеджменту за викликів та запитів 
сьогодення. 
Основні напрями професійної діяльності – адміністрування та 

інноваційна діяльність у сфері менеджменту.  
Доктор філософії може керувати діяльністю наукових та науково-

дослідницьких груп, здійснювати наукову, науково-
дослідницьку, освітньо-наукову та консультаційну діяльність За 
умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких 

напрямів суміжної професійної діяльності, як: педагогічна. 

Академічні права 

випускників 

Здобуття вищої освіти за науковим ступенем (доктор наук) 

Працевлаштування 

випускників 

(тільки для 

Здобувач вищої освіти закінчивши повний курс навчання зі 
спеціальності  073 “Менеджмент” та успішно атестований, відповідно 
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регульованих 

професій) 

до Державного класифікатора професій ДК 003: 2010, здатний 

виконувати наступну професійну роботу: 
Основна: 

2419.1 Науковий співробітник  

Додаткова: 

2310.2  Викладач вищого навчального закладу  

2310.1  Доцент 

  

 
ІІІ.  Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 
 

 Обсяг освітньої складової програми підготовки доктора філософії − на базі 

освітнього рівня „магістрˮ або освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціалістˮ  
становить – 60 кредитів ЄКТС.  

50% обсягу освітньої складової програми спрямовано на забезпечення 
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю.  

 

ІV – Перелік компетентностей випускника 
 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

1.Абстрактне обґрунтування та моделювання проблеми: здатність 

визначати відповідні проблеми та окреслювати їх так. щоб просувати 
та трансформувати наукові знання та розуміння. 

2.Дослідницька здатність. Компетентності ініціювати та виконувати 
(індивідуально або в науковій групі) наукові дослідження.  
3.Самостійна праця, керування часом. Здатність організовувати 

набуття теоретичних та практичних інструментів, скеровуючи зусилля 
та об'єднуючи результати різних досліджень та аналізів, 

представляючи остаточний результат до визначеного кінцевого 
терміну. 
4.Групова робота. Здатність працювати у великій науковій групі, 

мотивувати людей та досягати спільних цілей, розробляти та 
управляти проектами, приймати обґрунтовані рішення, розуміючи 

відповідальність за результати роботи, а також беручи до уваги ресурсні 
витрати та персональні обов’язки.  
5.Креативність. Потенціал креативності у генерування ідей та досягнення 

наукових завдань. 
6.Комунікативні навички. Здатність ефективно спілкуватися із 

спеціальною та загальною аудиторіями, а також представляти складну 
інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, 
використовуючи відповідну наукову термінологію та методи. 

7.Міжнародний кругозір. Здатність працювати у великій 
інтернаціональній групі, ставитися із повагою до національних та 

культурних традицій інших членів групи. 
8.Управлінські здатності. Здатність працювати в умовах обмеженого часу 
та ресурсів, а також мотивувати та керувати роботою інших для досягнення 

поставлених цілей. 
9.Викладацькі здатності. Компетентність навчати студентів 

бакалаврського рівня на практичних та лабораторних заняттях. 
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10.Якість та етичні зобов’язання. Знання стандартів та типу  

мислення, необхідних для наукового дослідження та опублікування 
його результатів, зокрема критична обізнаність та інтелектуальна 
чесність. Демонструвати прихильність до етичних зобов’язань та етики 

поведінки в наукових дослідженнях. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

1.Інтелектуальні компетентності: здатність до аналітико-
прогностичної та інноваційної діяльності, розробки і обґрунтування 

вибору найбільш ефективних управлінських рішень у сфері 
менеджменту. 

2.Когнітивні компетентності. знання і розуміння найважливіших 
фактів, концепцій, принципів і теорій менеджменту, уміння 
застосовувати ці знання для розв’язання задач якісного і кількісного 

характеру. 
3.Інтегративні здатності. Компетентність до інтеграції знань, умінь і 

навичок та їх ефективного використання в умовах швидкої адаптації 
організацій до вимог зовнішнього середовища, приймати інтегровані 
рішення в менеджменті, організовувати управлінську інформаційну 

систему, організовувати пошук партнерів. 
4.Навики критичності та самокритичності. Здатність рецензувати 

публікації та презентації з менеджменту, а також брати участь у 
міжнародних наукових дискусіях, висловлюючи та відстоюючи свою 
наукову позицію.  

5.Управлінські соціально-психологічні здатності. Емоційна, 
перцептивна, концептуальна і поведінкова компетентність - здатність до 
лідерства, до цілепокладання, уміння реалізувати стратегії, плани і здатність 

до новаторської діяльності, знання і вміння у сфері сприйняття, розуміння 
поведінки людей, мотивація їх діяльності, високий рівень емпатичності й 

комунікативної культури. 
6.Організаційні здатності. Компетентність у специфічних сферах 
управлінської діяльності - прийнятті рішень, збиранні й аналізі інформації, 

методах роботи з людьми,  раціональної організації праці тощо. 
7.Міжособистісні здібності Співпраця в місцевому та міжнародному 

середовищі для завершення спеціальних завдань, пов'язаних з 
менеджментом (збирання та опрацювання даних, розвиток аналізу, 
подання та обговорення результатів). 

8.Ділові здатності. Компетентність до управлінських вмінь і навичок: 
діагностувати організаційну систему, інтерпретувати ситуацію і робити 

правильні висновки, оперативно приймати і реалізовувати нестандартні 
рішення тощо. 
9.Функціональні компетентності: широке застосування інновацій, 

ІТ - технологій та процедур й інструментів у менеджменті, 
налагодження співпраці із науковими партнерами, асоціаціями, 

державними та європейськими й міжнародними інституціями, навички 
інноваційних управлінських технологій та управління людськими 
ресурсами, управління процесами інноваційного розвитку. 

10.Інформаційні технології. Здатність вільно використовувати ІТ для 
наукових розробок та впровадження проектів, визначати, отримувати, 

аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, документів та 
текстів для розгляду відповідних проблем менеджменту 
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V - Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи  

Вимоги до 

заключної 

кваліфікаційної 

роботи  

(за наявності) 

Обсяг дисертації не менш 6,5-9 авторських аркушів*, оформлених 
відповідно до державного стандарту. 

Публікація основних результатів роботи не менш ніж у 5 наукових статтях 
у фахових виданнях України, з яких 1 повинна бути включена до переліку 

науково-метричних баз даних України або за кордоном у фахових 
виданнях.  
Оприлюднення дисертації, автореферату та відгуків офіційних опонентів на 

офіційному веб-сайті Університету . 
Перевірка на академічний плагіат згідно Положення про перевірку на 

академічний плагіат в Університеті. 

 

VI - Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Принципи та процедури 

забезпечення якості освіти 

Визначені та легітимізовані у Положенні про систему 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 

Державному університеті телекомунікацій 

Моніторинг та періодичний 

перегляд освітніх програм 

Визначені та легітимізовані у Методичних рекомендаціях з 
розробки та оформлення освітньо-професійних програм 

підготовки здобувачів вищої освіти у Державному університеті 
телекомунікацій 

Щорічне оцінювання 

здобувачів вищої освіти 

Визначені та легітимізовані Положення про порядок підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук 

Підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних, 

педагогічних та наукових 

працівників 

Визначені та легітимізовані Положенням про щорічну 
рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних 

працівників Державного університету телекомунікацій. 
Перспективний план перепідготовки та підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних та наукових працівників 
університету 

Наявність інформаційних 

систем для ефективного 

управління освітнім процесом 

Автоматизована система управління навчальним закладом 
Аудиторії, спеціалізовані лабораторії оснащені 

комп’ютерами з програмним забезпеченням, доступом до 
Інтернет-мережі, Wi-Fi, мультимедійні проектори, 

електронна бібліотека, бібліотека, доступ до електронних 
англомовних видань, спеціалізований фаховий журнал 
„Економіка. Менеджмент. Бізнес”, спеціалізована вчена рада 

К 26.861.03 з правом прийняття до розгляду та проведення 
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)» (інформація та телекомунікації). 

Публічність інформації про 

освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації  

Розміщення на сайті у відкритому доступі 

Запобігання та виявлення 

академічного плагіату 

Перевірка на академічний плагіат згідно Положення про 

перевірку на академічний плагіат в університеті 

 

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_449_98134670.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_449_98134670.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_449_98134670.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_449_98134670.pdf
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VII– Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої 
освіти 

 

1. Закон України №1556-VII “Про вищу освіту” // Відомості Верховної  Ради. – 
2014. – №37-38. – 87с.; 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 „Про 
затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника” 
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р.  № 1187 “Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти”; 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р.  № 266 “Про 
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти”; 
5. Постанова Кабінету Міністрів Українивід 23.11.2011 р. № 1341 “Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій”; 

6. Наказ Міністерства освіта і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012  № 
1112  із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

№ 1380 від 03.12.2012 та № 365 від 21.03.2013 „Про опублікування результатів дисертацій 
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук” (зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1851/22163). 

7. Наказ Міністерства освіта і науки, молоді та спорту України від 14.07.2015  № 
758 „Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів” (зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 22 липня 2015 р. за № 885/27330). 
8. Паспорт спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності” затверджений постановою президії ВАК України від 

18.01.2007 р. №42-06/1. 
9. Методичні рекомендації розроблення освітніх програм  Національна академія 

педагогічних наук України, Національний Темпус/Еразмус+ офіс в України  // Видавництво 
ДП «НВЦ» «Пріоритет». – 2014. – Київ. – 117 с. 

 

 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2129-12/paran6#n6
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0463-13

