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ВІД РЕДАКЦІЇ 

 

НОВІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075 «МАРКЕТИНГ» ДЛЯ 

ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Редакція журналу «Маркетинг і цифрові технології» в особі головного редактора 

приймає участь в розробці нових стандартів вищої освіти, які є наступним поколінням 

стандартів і замінюють Галузеві стандарти вищої освіти (ГСВО), які розроблялись у 

2002–2014 роках. Стандарти базуються на компетентісному підході міжнародного 

Проекту Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning 

Educational Structures in Europe, TUNING). Робота над стандартами розпочалася у квітні 

2016 року: 

– 5 грудня 2018 року Наказом Міністерства освіти і науки України № 1343 було 

затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (Маркетинг і цифрові технології. 2018. Т. 2, № 4); 

– 10 липня 2019 року Наказом Міністерства освіти і науки України № 960 було 

затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (Маркетинг і цифрові технології. 2019. Т. 3, № 4); 

І, накінець, 7 квітня 2022 року Наказом Міністерства освіти і науки України № 313 

було затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» для третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

Перелік компетентностей та нормативний зміст підготовки доктора філософії 

наведено в табл. 1, табл. 2. 

 

Таблиця 1 – Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні 

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 

ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗK02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗK03. 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) 

компетентності 

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. 
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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. 

 
Таблиця 2 – Нормативний зміст підготовки доктора філософії, сформульований у 

термінах результатів навчання 

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 
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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. 

 

Для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії можуть вступати 

особи, що здобули освітній ступінь магістра (ОКР спеціаліста). 

Програма фахових вступних випробувань для осіб, що здобули попередній рівень 

вищої освіти за іншими спеціальностями повинна передбачати перевірку набуття особою 

компетентностей та результатів навчання, що визначені стандартом вищої освіти зі 

спеціальності 075 Маркетинг для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Освітньо-наукова програма складається з освітньої та наукової складових. 

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. 

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора 

філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС. 

Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії здійснюється у формі 

публічного захисту дисертації. 

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, результати якого мають наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення, становлять оригінальний внесок у розвиток 

відповідної спеціальності та оприлюднені у наукових публікаціях в рецензованих 

наукових виданнях. 

Дисертація має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти (наукової установи). 

З повною версією стндарту можна осзнайомитись на сайті Наказом Міністерства 

освіти і науки України за посиланням: URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-

osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-

vishoyi-osviti. 
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