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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності  

075 МАРКЕТИНГ 
 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Факультет економіки 

Кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Освітньо-наукова програма «Маркетинг» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

(англійською мовою) 

Educational and scientific program «Marketing» 

Ступінь вищої освіти 

та освітня кваліфікація 

мовою оригіналу 

Доктор філософії 

Освітня кваліфікація: доктор філософії з маркетингу 

Кваліфікація в дипломі 

Ступінь: Доктор філософії 

Спеціальність: 075 Маркетинг 

Освітня програма: Маркетинг 

Кваліфікація в дипломі 

(англійською мовою) 

Degree: PhD 

Specialty: Marketing 

Educational program: Marketing 

Професійна 

кваліфікація 
Викладач закладу вищої освіти 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, термін навчання 4 роки; 

обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми становить 

46 кредитів ЄКТС; 

наукова складова освітньо-наукової програми передбачає 

проведення власного наукового дослідження та оформлення його 

результатів у вигляді дисертації відповідно до законодавства. 

Наявність акредитації - 

Цикл/рівень 
HPK України – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл,  

EQF LLL – 8 рівень 

Передумови 

Для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 075 Маркетинг можуть вступати особи, які здобули 

освітній ступінь магістра (ОКР спеціаліста). 

Програма фахових вступних випробувань для осіб, що здобули 

попередній ступінь вищої освіти за іншими спеціальностями, 

передбачає перевірку набуття особою компетентностей та 

результатів навчання, що визначені стандартом вищої освіти зі 

спеціальності 075 Маркетинг для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. 

Форми навчання денна, заочна  

Мова(и) викладання українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 
до проходження первинної акредитації освітньої програми 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

www.dnu.dp.ua  

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка конкурентоспроможних на ринку праці докторів філософії з маркетингу, які 

володіють сучасним економічним мисленням, відповідними компетентностями, необхідними 

для провадження ефективної маркетингової діяльності на підприємствах усіх форм власності 

http://www.dnu.dp.ua/


та видів економічної діяльності на різних рівнях економіки для задоволення їх економічних 

та соціальних інтересів, а також для проведення науково-дослідної діяльності, науково-

організаційної та викладацької діяльності для підготовки спеціалістів з маркетингу. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Галузь знань     07 Управління та адміністрування 

Спеціальність   075 Маркетинг 

Об’єкт(и) вивчення та/або діяльності: маркетингова діяльність 

як форма взаємодії суб’єктів ринкових відносин на різних рівнях 

економіки для задоволення їх економічних та соціальних 

інтересів. 

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати комплексні 

проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності у сфері сучасного маркетингу, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики; здійснення науково-педагогічної 

діяльності. 

Теоретичний зміст предметної області: сучасні маркетингові 

концепції управління бізнесом; понятійно-категоричний апарат, 

принципи, функції, концепції маркетингу та їх історичні 

передумови; специфіка діяльності 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 забезпечення 

ефективної інноваційної маркетингової і педагогічної діяльності; 

методи аналізу даних із використанням сучасних цифрових 

технологій. 

Інструменти та обладнання: сучасні універсальні і 

спеціалізовані інформаційні та комунікаційні системи, програмні 

продукти, необхідні для наукових досліджень, прийняття та 

провадження інноваційної маркетингової діяльності.  

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова програма доктора філософії має прикладну 

орієнтацію.  

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування. 

Проведення досліджень та створення нового знання в галузі 07  

Управління та адміністрування, спеціальність 075 Маркетинг. 

Ключові слова: маркетинг, логістика, маркетингова товарна 

політика. поведінка споживача, маркетингове ціноутворення, 

маркетингові дослідження, маркетингові комунікації, 

стратегічний маркетинг, маркетинг промислового підприємства, 

інноваційно-дослідницька діяльність, маркетингова аналітика, 

маркетингові технології, моделювання маркетингових систем. 

Особливості програми 

Особливістю освітньо-наукової програми є формування глибокого 

розуміння специфіки маркетингу ринкових суб’єктів та 

ефективної діяльності з організації управління маркетингом за 

всіма рівнями економіки, а також прийомів маркетингової 

аналітики для моделювання маркетингових систем і процесів. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускник освітньої програми за умови захисту наукових 

досягнень у вигляді дисертації має право обіймати посади 

наукових і науково-педагогічних працівників у наукових 

установах і закладах вищої освіти, посади експертів, 



консультантів, аналітиків, тощо в установах та організаціях.  

Випускники можуть працювати на первинних посадах за 

професіями, визначеними Національним класифікатором України: 

Класифікатор професій ДК 003:2010:  

23 Професіонали в галузі освіти та навчання 

231 Викладачі закладів вищої освіти 

2310.1 Професори та доценти  

2310.2 Інші викладачі закладів вищої освіти 

235 Інші професіонали в галузі освіти та навчання 

2351 Професіонали в галузі методів навчання 

2351.1 Наукові співробітники (методи навчання) 

2351.2 Інші професіонали в галузі методів навчання 

241 Професіонали в сфері державної служби, аудиту, 

бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, 

ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та 

інтелектуальної власності 

2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, 

ефективності господарської діяльності, раціоналізації 

виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 

2419.1 Науковий співробітник (маркетинг, ефективність 

господарської діяльності, раціоналізація виробництва) 

2441 Професіонали в галузі економіки. 

Подальше навчання 

Після успішного захисту дисертації може претендувати на 

здобуття наукового ступеня доктора наук та додаткових 

кваліфікацій у системі освіти дорослих.  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване 

навчання, індивідуальні консультації з викладачами та науковим 

керівником, лекції, семінарські (практичні) заняття.  

Оцінювання 
Екзамени, диференційовані заліки, викладацька практика, есе, 

презентації, дисертаційна робота. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексі проблеми 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері 

маркетингу, застосовувати методологію наукової та педагогічної 

діяльності, а також проводити власні наукові дослідження, 

результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

Компетентності, визначені стандартом вищої освіти: 
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 
ЗК03. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
ЗК04. Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері 
маркетингу на основі системного наукового світогляду та 
загального культурного кругозору із дотриманням принципів 
професійної етики та академічної доброчесності.   

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК\ФК) 

Компетентності, визначені стандартом вищої освіти: 
СК01. Здатність планувати і виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові знання у 

теорії, методології і практиці сучасного маркетингу та дотичних 

до нього міждисциплінарних напрямах. 

СK02. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати 

результати наукових досліджень та інноваційних розробок 

українською та іноземною мовами, глибоке розуміння 



іншомовних наукових текстів за напрямом досліджень. 

СК03. Здатність застосовувати сучасні методи та інструменти 

маркетингу, цифрові технології, ресурси та економіко- 

математичні методи і моделі у науковій та педагогічної 

діяльності. 

СK04. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у 

вищій освіті. 

СК05. Здатність до провадження науково-організаційної 

діяльності та управління науково-дослідницькими проектами. 

СК06. Здатність до критичного переосмислення і розвитку 

сучасної теорії, методології та практики маркетингу в ході 

проведення власних оригінальних наукових досліджень. 

СК07. Здатність до виявлення і формалізації закономірностей 

розвитку суб’єктів ринкових відносин на основі фундаментальних 

та прикладних досліджень, розроблення рекомендацій щодо 

підвищення ефективності маркетингових систем. 

СК08. Здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми 

дослідницького характеру в сфері маркетингу, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних досліджень та публікацію їх 

результатів у профільних фахових вітчизняних і зарубіжних 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних. 

7 – Програмні результати навчання 

 

Результати навчання, визначені стандартом вищої освіти: 

РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з 

маркетингу і дотичних 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. 

РН02. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні 

проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити 

нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати 

значущі наукові та технологічні проблеми маркетингу з 

урахуванням соціальних, економічних та правових аспектів. 

РН03. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для 

обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати 

теоретичного аналізу, експериментальних досліджень і 

математичного та/або комп’ютерного моделювання, наявні 

літературні дані. 

РН04. Глибоко розуміти та імплементувати загальні принципи та 

методи маркетингової науки, а також методологію наукових 

досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях та у 

викладацькій діяльності. 

РН05. Представляти та оприлюднювати 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. 

РН06. Планувати і виконувати емпіричні та/або теоретичні 

дослідження з маркетингу та дотичних міждисциплінарних 

напрямів з використанням сучасних інструментів та дотриманням 

норм професійної і академічної етики, критично аналізувати 

результати власних досліджень і результати інших дослідників у 

контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної 



проблеми. 

РН07. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і 

нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні 

проблеми маркетингу державною та іноземною мовами, 

оприлюднювати результати досліджень у наукових публікаціях у 

провідних міжнародних наукових виданнях. 

РН08. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, 

оброблення та аналізу інформації, зокрема методи аналізу даних 

великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази 

даних та інформаційні системи. 

РН09. Організовувати і здійснювати освітній процес у сфері 

маркетингу, його наукове, навчально-методичне та нормативне 

забезпечення. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Кадрове забезпечення відповідає чинним Ліцензійним умовам 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та 
базується на наступних принципах: 

- відповідності наукових спеціальностей науково-
педагогічних працівників освітнім галузі знань та спеціальності; 

- обов’язковості та періодичності проходження стажування і 
підвищення кваліфікації викладачів; 

- моніторингу рівня наукової активності науково-
педагогічних працівників; 

- впровадження результатів стажування та наукової 
діяльності в освітній процес. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення навчальних приміщень та 

соціальна інфраструктура університету в повному обсязі 

відповідає чинним Ліцензійним умовам. В освітньому процесі 

використовується мультимедійне обладнання для проведення 

лекцій, для практичних та лабораторних занять – обладнання 

комп’ютерних лабораторій. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Університет має власний веб-сайт за адресою http://dnu.dp.ua, де 

розміщено інформацію щодо інформаційного та навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу. 

Інформаційне забезпечення ґрунтується на використанні ресурсів: 

загально університетських та кафедральних бібліотек, мережі 

Internet з вільним доступом, колекцій цифрового репозиторію.  

Навчально-методичне забезпечення засновано на розроблених для 

кожної дисципліни робочих навчальних програмах, а також 

програмах практичної підготовки за спеціальністю. Критерії 

оцінювання знань та вмінь здобувачів розроблено для поточного 

та семестрового контролю з кожної дисципліни, а також для 

підсумкової атестації за спеціальністю. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ДНУ та університетами 

України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ДНУ та університетами 

інших країн 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе за умови вивчення здобувачем української мови 

 

http://dnu.dp.ua/


2. Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, 

практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Послідовність 

вивчення,  

семестр 

1 2 3 4 5 

Обов’язкові компоненти  

І Цикл загальної підготовки 

ОК 1.1 Філософія та наукова етика 4,0 екзамен 1 

ОК 1.2 
Академічне письмо та 

спілкування іноземною мовою 
6,0 екзамен  1, 2 

ОК 1.3 
Інноваційно-дослідницька 

діяльність  
3,0 диф.залік 1 

ОК 1.4 
Методологія педагогічного 

процесу у вищій школі 
3,0 екзамен 2 

Всього І цикл: 16   

ІІ Цикл професійної підготовки 

ОК 2.1 

Маркетингова аналітика та 

планування маркетингової 

діяльності 

6,0 екзамен 2 

ОК 2.2 

Маркетингові технології та 

моделювання маркетингових 

систем і процесів 

6,0 екзамен 3 

ОК 2.3 Викладацька практика 3,0 диф.залік 4 

Всього ІІ цикл: 15   

Вибіркові компоненти  

ВК 1 Дисципліна  1  5,0 диф. залік 2 

ВК 2 Дисципліна  2  5,0 диф. залік 3 

ВК 3 Дисципліна  3  5,0 диф. залік 3 

Загальний обсяг обов'язкових компонент 31 (67%) 

Загальний обсяг вибіркових компонент (дисциплін вибору аспіранта) 15 (33%) 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 46 
 

 

Примітка:  здобувачам вищої освіти пропонується провести вибір навчальних дисциплін на основі двох 

переліків вибіркових компонент: 

 університетський вибірковий каталог (УВК), що складається із загальноуніверситетського переліку 

дисциплін, на основі якого здійснюється вибір дисциплін для формування загальних компетентностей 

ОП, соціальних навичок та світогляду за власним уподобанням. Перелік  дисциплін  розміщується на 

сайті університету. 

 факультетський вибірковий каталог (ФВК) – навчальні дисципліни галузево-професійного 

спрямування зі спеціальностей факультету, що дозволяють отримати професійні навички з певної галузі 

знань та навчальні дисципліни професійного спрямування, що дозволяють отримати поглиблену 

підготовку за освітньою програмою й закріплюють набуті фахові компетентності (позначаються *). На 

основі засвоєння дисциплін із факультетського каталогу формуються загально-професійні або фахові 

компетентності. Перелік дисциплін  розміщується на сайті університету/ факультету. 

 



2.2. Структурно-логічна схема ОП  
 

Курс 
Семес

тр 

Компоненти освітньої 

програми 

Кількість 

компонентів за 

семестр 

Кількість 

компонентів за 

навчальний рік 

Н
ау

к
о
в
а 

ск
л
ад

о
в
а 

1 
1 ОК 1.1, ОК 1.2, ОК 1.3 3 

6 
2 ОК 1.2, ОК 1.4, ОК 2.1, ВК 1 4 

2 
3 ОК 2.2, ВК 2, ВК 3 3 

4 
4 ОК 2.3 1 

3 
Наукова складова 

 

4 
 

Послідовність засвоєння компонент ОНП 

 

 
 

2.3. Наукова складова програми 
 

Наукова робота здобувача ступеня доктора філософії регламентується 

індивідуальним планом роботи аспіранта. 
 

Курс Зміст наукової складової Форми контролю 

1 

Вибір та обґрунтування теми 

дисертаційного дослідження, розробка 

календарного плану його виконання. 

Формулювання постановки задачі. Огляд 

стану проблеми, вибір та обґрунтування 

методології проведення власного 

наукового дослідження. 

Участь у наукових конференціях 

(семінарах). 

Затвердження індивідуального 

плану роботи аспіранта. 

Звітування про хід виконання 

індивідуального плану аспіранта 

двічі на рік. Надання науковим 

керівником та кафедрою 

висновків щодо виконання 

плану. Атестація аспіранта. 

2 

Проведення власного наукового 

дослідження згідно з індивідуальним 

планом роботи аспіранта. 

Підготовка та публікація статті за темою 

дослідження у фахових наукових 

Звітування про хід виконання 

індивідуального плану аспіранта 

двічі на рік. Надання науковим 

керівником та кафедрою 

висновків щодо виконання 

ОК 1.2 

ОК 1.3 

ОК 1.2 

ОК 1.4 

ВК 1 

ОК 2.1 

ОК 2.2 

ВК 3 

ВК 2 

ОК 2.3 

І семестр  ІІ семестр     ІІІ семестр         ІV семестр 

ОК 1.1 



виданнях. Участь у наукових 

конференціях (семінарах). 

плану. Атестація аспіранта. 

3 

Проведення власного наукового 

дослідження згідно з індивідуальним 

планом роботи аспіранта. 

Підготовка та публікація статті за темою 

дослідження у фахових наукових 

виданнях. Участь у наукових 

конференціях (семінарах). 

Звітування про хід виконання 

індивідуального плану аспіранта 

двічі на рік. Надання науковим 

керівником та кафедрою 

висновків щодо виконання 

плану. Атестація аспіранта. 

4 

Аналіз та узагальнення отриманих 

результатів власного наукового 

дослідження, визначення рамок 

застосування моделей. 

Підготовка та публікація статті за темою 

дослідження у фахових наукових 

виданнях. Оформлення дисертаційної 

роботи. Визначення повноти висвітлення 

результатів дисертації у наукових 

статтях. 

Доповідь за результатами дисертаційної 

роботи на науковому семінарі. 

Підготовка документів для попередньої 

експертизи дисертаційної роботи. 

Звітування про хід виконання 

індивідуального плану аспіранта 

двічі на рік. Надання науковим 

керівником та кафедрою 

висновків щодо виконання 

плану. Надання кафедрою 

висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації. 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії 

здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної 

роботи (дисертації).  

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне 

виконання здобувачем його індивідуального навчального 

плану та індивідуального плану наукової роботи. 

Вимоги до 

дисертаційної роботи 

(дисертації) на 

здобуття ступеня 

доктора філософії 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є 

самостійним розгорнутим дослідженням, яке пропонує 

розв’язання конкретної наукової задачі в сфері сучасного 

маркетингу або на межі з іншими спеціальностями, 

результат якого мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення, становлять оригінальний внесок у 

розвиток відповідної спеціальності та оприлюднені у 

відповідних публікаціях в рецензованих наукових 

виданнях. 

Дисертаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фальсифікації, фабрикації, має відповідати 

вимогам, встановленим законодавством 

Обсяг дисертаційної роботи (дисертації) становить 200 

сторінок основного тексту, що відповідає 9 авторським 

аркушам (авторський аркуш дорівнює 40 000 символів). 

Дисертаційна робота має бути оприлюднена на сайті 

закладу вищої освіти. 
 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 

 

 

О
К

 1
.1

 

О
К

 1
.2

 

О
К

 1
.3

 

О
К

 1
.4

 

О
К

 2
.1

 

О
К

 2
.2

 

О
К

 2
.3

 

ЗК 01 •       

ЗК 02    •    

ЗК 03  • •  •   

ЗК 04 •  •     

СК 01    •    

СК 02  •      

СК 03      • • 

СК 04       • 

СК 05    •    

СК 06     •   

СК 07     •   

СК 08    • •   

 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (РН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
 

 

О
К

 1
.1

 

О
К

 1
.2

 

О
К

 1
.3

 

О
К

 1
.4

 

О
К

 2
.1

 

О
К

 2
.2

 

О
К

 2
.3

 

РН 01 •   •    

РН 02   •  • •  

РН 03     • •  

РН 04   • •   • 

РН 05    •   • 

РН 06 •   •    

РН 07  •    •  

РН 08     •   

РН 09       • 
 


