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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

зі спеціальності 075 Маркетинг 

 

1 –Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 

інституту/факультет

у 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», факультет менеджменту та 

маркетингу 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Ступінь – доктор філософії 

Кваліфікація – доктор філософії з маркетингу 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Маркетинг 

 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом доктора філософії, освітня складова – 30 кредитів, термін 

навчання – 4 роки. 

Наявність 

акредитації 

Акредитується вперше 

Рівень з НРК/ 

Рівень вищої освіти 

НРК України – 9 рівень 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Передумови Наявність ступеня магістра 

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До наступної акредитації 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

освітньої програми 

https://osvita.kpi.ua/op 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка професіоналів, які володіють компетентностями, достатніми для продукування 

нових ідей, вирішення комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, а також методологією наукової та педагогічної діяльності, необхідними 

для проведення власних наукових досліджень. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область  • Об’єкт діяльності: маркетингова діяльність як форма 

взаємодії суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх 

економічних та соціальних інтересів.  

• Цілі навчання: підготовка фахівців з маркетингу, здатних 

розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності у сфері сучасного 

маркетингу, що передбачає глибоке переосмислення наявних 

та створення нових цілісних знань та/або професійної 

практики. 

• Теоретичний зміст предметної області: сутність 

маркетингу як сучасної концепції управління бізнесом; 

понятійно-категорійний апарат, принципи, функції, концепції 

маркетингу та їх історичні передумови; специфіка діяльності 

https://osvita.kpi.ua/op
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ринкових суб’єктів у різних сферах та на різних типах ринків; 

зміст маркетингової діяльності, розроблення маркетингових 

стратегій та формування управлінських рішень у сфері 

маркетингу. 

• Методи, методики та технології: загальнонаукові та 

спеціальні методи, професійні методики та технології, 

необхідні для забезпечення ефективної маркетингової 

діяльності.  

Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та 

спеціалізовані інформаційні системи і програмні продукти, 

необхідні для наукових досліджень, прийняття та 

імплементації маркетингових управлінських рішень. 
Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова 

Основний фокус 

освітньої програми  

Програма базується на загальновідомих наукових положеннях із 

врахуванням поточного стану та перспектив розвитку професійної галузі 

та орієнтована на наукові засади формування і розвитку теорії та 

прикладних положень маркетингу. 

Ключові слова: маркетинг, промисловість, наукові положення 

управління маркетингом, ринкові закономірності 

 

Особливості 

програми: 

Без особливостей 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Працевлаштування за ДК 003:2010:  

2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів  

2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської 

діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)  

Подальше навчання Можливе подальше продовження освіти за науковою програмою доктора 

наук та/або участь у пост докторських програмах. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Загальний стиль навчання – проблемно-орієнтований. Викладання 

проводиться у формі лекцій, практичних та семінарських занять, 

виконання розрахункових робіт та написання рефератів, консультування, 

реалізації інтерактивного навчання, дискусій на задану тематику. 

Використовуються окремі елементи змішаного навчання, застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій (матеріал може надаватись 

онлайн, дистанційно), педагогічна практика, участь у бізнес-семінарах, 

участь у наукових конференціях, написання статей та тез за результатами 

дисертаційного дослідження, виконання дисертаційної роботи. 

Оцінювання Рейтингова система оцінювання, усні та письмові екзамени, заліки, 

тестування, індивідуальні семестрові роботи 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому 

числі дослідницько-інноваційної діяльності у сфері маркетингу, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
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ЗК 2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 3 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 4 Здатність до генерування нових наукових ідей та цілісних знань 

Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності (СК) 

ФК 1 Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання у теорії і практиці сучасного 

маркетингу та дотичних до нього міждисциплінарних напрямах і можуть 

бути опубліковані у провідних наукових виданнях з маркетингу та 

суміжних галузей. 

ФК 2 Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати 

наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та 

англійською мовами, глибоке розуміння англомовних наукових текстів 

за напрямом досліджень. 

ФК 3 Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, економіко-

математичні методи і моделі, бази даних, електронні ресурси, 

спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній 

діяльності. 

ФК 4 Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті. 

ФК 5 Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної 

доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній 

діяльності. 

ФК 6 Здатність критичного переосмислення сучасної теорії, методології та 

практики маркетингу в ході проведення власних оригінальних наукових 

досліджень. 

ФК 7 Здатність до виявлення і формалізації закономірностей розвитку 

суб’єктів ринкових відносин на основі прикладних досліджень та 

розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності 

маркетингових систем. 

ФК 8 Здатність оформляти, представляти і доповідати результати виконаної 

роботи, готувати презентації, оформляти результати досліджень у 

вигляді статей і доповідей на науково-методичних конференціях 

українською та іноземними мовами 

7 – програмні результати навчання 

ЗНАННЯ 

ЗН 1 Основних економіко-математичних моделей, що описують поведінку 

економічних систем різних рівнів 

ЗН 2 Економіко-математичного інструментарію моделювання процесів, що 

відбуваються в економічних системах 

ЗН 3 Теорії та методології проведення фундаментальних та прикладних 

досліджень ринку, спрямованих на виявлення особливостей та 

закономірностей функціонування об’єктів дослідження в маркетингу 

ЗН 4 Інструментарію проведення фундаментальних та прикладних 

досліджень, джерел інформації та критеріїв їх відбору під час проведення 

наукових досліджень 

ЗН 5 Сучасної парадигми маркетингу, її витоків і напряму розвитку в 

контексті глобалізаційних та локалізаційних процесів 

ЗН 6 Сучасної наукової парадигми та методології проведення наукових 

досліджень 

ЗН 7 Іноземної мови професійного спрямування на рівні, необхідному для 

проведення наукових дискусій та висвітлення результатів у фахових 

наукових публікаціях 
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ЗН 8 Правил та стилістики висвітлення результатів наукових досліджень у 

наукових публікаціях, доповідях, дискусіях 

ЗН 9 Законодавчої бази та педагогічних правил та прийомів під час 

викладання теорії та набуття практичних навичок у ході лекційних та 

семінарських занять 

УМІННЯ 

УМ 1 Мати передові концептуальні та методологічні знання з 

маркетингу і на межі предметних галузей, а також 

дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і 

прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з 

відповідного напряму, отримання нових знань та/або 

здійснення інновацій. 
УМ 2 Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і 

нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні 

проблеми сучасного маркетингу державною та іноземною 

мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у 

наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових 

виданнях. 
УМ 3 Розробляти та досліджувати економіко-математичні і 

комп’ютерні моделі процесів і систем із використанням 

сучасного програмного забезпечення, ефективно 

використовувати їх для отримання нових знань та/або 

створення інноваційних продуктів у маркетингу та у дотичних 

міждисциплінарних напрямах. 
УМ 4 Глибоко розуміти загальні принципи та методи маркетингової 

науки, а також методологію наукових досліджень, застосувати 

їх у власних дослідженнях та у викладацькій практиці. 
УМ 5 Представляти результати самостійних оригінальних наукових 

досліджень, які мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення з дотриманням належної академічної 

доброчесності, а також демонструвати володіння 

методологією викладання професійно-орієнтованих дисциплін 

і нести відповідальність за навчання інших. 
УМ 6 Демонструвати системність наукового світогляду і здатність 

інтерпретувати сучасні теорії та концепції маркетингу, в тому 

числі на межі предметних галузей, з метою отримання нових 

теоретичних і прикладних результатів. 
УМ 7 Здійснювати самостійні дослідження наукового і прикладного 

характеру в сфері маркетингу чи на межі предметних галузей 

економіки, управління та адміністрування з метою 

встановлення траєкторії розвитку реальних ринкових процесів 

і поведінки ринкових суб’єктів. 
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої 

діяльності для відповідного рівня ВО (додаток 2 до Ліцензійних умов), 
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затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. 

№ 1187 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО (додаток 4 до 

Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 р. № 1187 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО 

(додаток 5 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

Програмою передбачена можливість укладання угод про академічну 

мобільність та про подвійне дипломування 

Міжнародна 

кредитна мобільність 

Програмою передбачена можливість укладання угод про міжнародну 

академічну мобільність (Еразмус+ К1), про подвійне дипломування, про 

тривалі міжнародні проекти, які передбачають включене навчання 

студентів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе викладання іноземною мовою 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 

ПРОГРАМИ 

 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові (нормативні) компоненти ОП 

1.1. Цикл загальної підготовки 

1.1.1. Навчальні дисципліни для  здобуття глибинних  знань зі спеціальності    

ЗО 1 
Моделювання економічних систем і процесів 3 Екзамен 

ЗО 2 
Методологія дослідження ринку 3 Екзамен 

ЗО 3 

Сучасна парадигма маркетингу в умовах 

глобалізації 

3 Екзамен 

ЗО 4 
Методологія наукових досліджень в маркетингу 3 Екзамен 

1.1.2. Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей 

ЗО 5 
Навчальна  дисципліна мовно-практичної 

підготовки 

6 Екзамен 

1.2. Цикл професійної підготовки 

1.2.1. Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника 

ПО 1 
Висвітлення результатів наукових досліджень у 

професійному середовищі 

2 Залік 

ПО 2 Педагогічна практика 2 Залік 

2. Вибіркові компоненти ОП 

2.1. Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) 

компетентностями 

В 1 Освітній компонент ЗУ-каталогу 4 Екзамен 

2.2. Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника 

В 2 Освітній компонент Ф-каталогу 4 Залік 

Загальний обсяг обов’язкових освітніх компонентів 22 

Загальний обсяг вибіркових освітніх компонентів 8 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 30 
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3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1 
ПО 1 

В 2 

ЗО 5 ЗО 4 

ЗО 2 ЗО 3 

ЗО 1 

ПО 2 

4 семестр 

3 семестр 

2 семестр 

1 семестр 
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4. НАУКОВА СКЛАДОВА  

 

Рік 

підготовки Зміст наукової роботи аспіранта Форма контролю 

1 рік 

Вибір та обгрунтування теми власного наукового 

дослідження, визначення змісту, строків виконання та 

обсягу наукових робіт; вибір та обгрунтування 

методології проведення власного наукового 

дослідження, здійснення огляду та аналізу існуючих 

поглядів та підходів, що розвинулися в сучасній науці за 

обраним напрямом. Підготовка та публікація не менше 

1-ї статті (як правило, оглядової)у наукових фахових 

виданнях (вітчизняних або закордонних) за темою 

дослідження; участь у наково-практичних конференціях 

(семінарах) з публікацією тез доповідей. 

Затвердження 

індивідуального 

плану роботи 

аспіранта на Вченій 

раді 

Інституту/Факультету, 

звітування про хід 

виконання 

індивідуального 

плану аспіранта двічі 

на рік. 

2 рік 

Проведення під керівництвом наукового керівника  

власного наукового дослідження, що передбачає 

вирішення дослідницьких завдань шляхом застосування 

комплексу емпіричних та теоретичних методів . 

Підготовка та публікація не менше 1-ї статті у наукових 

фахових виданнях (вітчизняних або закордонних) за 

темою дослідження, участь у науково-практичних 

конференціях (семінарах) з публікацією тез доповідей. 

Звітуваня про хід 

виконання 

індивідуального 

плану аспіранта двічі 

на рік. 

3 рік 

Аналіз та узагальнення отриманих результатів власного 

наукового дослідження; обгрунтування наукової 

новизни отриманих результатів, їх теоретичного та/або 

практичного значення. Підготовка та публікація не 

менше 1-ї статті у наукових фахових виданняхза темою 

дослідження; участь у науково-практичних 

конференціях (семінарах) з публікацією тез доповідей. 

Звітуваня про хід 

виконання 

індивідуального 

плану аспіранта двічі 

на рік. 

4 рік 

Оформлення наукових досягнень аспіранта у вигляді 

дисертації, підведення підсумків щодо повноти 

висвітлення результатів дисертації в наукових статтях 

відповідно чинних вимог. Впровадження одержаних 

результатів та отримання підтверджуючих документів. 

Подання документів на попередню експертизу 

дисертації. Підготовка наукової доповіді для випускної 

атестації (захисту дисертації). 

Звітуваня про хід 

виконання 

індивідуального 

плану аспіранта двічі 

на рік. Наданя 

висновку про наукову 

новизну, теоретичне 

та практичне значення 

результатів 

дисертації. 

 

4. ФОРМА ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Маркетинг» 

спеціальності 075 «Маркетинг» здійснюється у формі захисту дисертаційної роботи та 

завершується та завершується видачею документа встановленого зразка про присудження 

ступеня доктора філософії з присвоєнням кваліфікації «доктор філософії з маркетингу». 

Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат та після захисту розміщується в  

репозиторії НТБ Університету для вільного доступу. Випускна атестація здійснюється відкрито 

та публічно. 
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5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

ЗО
 1

 

ЗО
 2

 

ЗО
 3

 

ЗО
 4

 
ЗО

 5
 

П
О

 1
 

П
О

 2
 

Н
ау

ко
ва

 

ск
л

ад
о

в
а 

ЗК 1 + + + +    + 

ЗК 2  + + +  +  + 

ЗК 3     + +   

ЗК 4 +   +    + 

ФК 1 +  + +     

ФК 2     + +  + 

ФК 3 + +  +    + 

ФК 4       +  

ФК 5    +  + +  

ФК 6   +      

ФК 7 + +  +     

ФК 8     + +   
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6. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 

 ПРОГРАМИ 

 

 

 

ЗО
 1

 

ЗО
 2

 

ЗО
 3

 

ЗО
 4

 
ЗО

 5
 

П
О

 1
 

П
О

 2
 

Н
ау

ко
ва

 

ск
л

ад
о

ва
 

ЗН 1 +       + 

ЗН 2 +       + 

ЗН3  +      + 

ЗН4  +      + 

ЗН5   +     + 

ЗН 6    +    + 

ЗН 7     +    

ЗН 8      +  + 

ЗН 9       +  

УМ 1  + + +     

УМ 2     + +  + 

УМ 3 +       + 

УМ 4    +    + 

УМ 5      + + + 

УМ 6   +     + 

УМ 7  +  +    + 

 

 

 


