ТАБЛИЦЯ
пропозицій та зауважень стейкхолдерів Міжнародного гуманітарного університету
до освітньо-наукової програми «Менеджмент» (PhD), що знаходилася на громадському обговоренні
у період з 20.05.2020 р. по 20.06.2020 р. (http://mgu.edu.ua/images/news_dokuvent/19-20/proekt_onp/proekt_onp.pdf)
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1. У розділі 1 «Профіль ОНП», пункт 1 «Загальна інформація», щодо назви кваліфікації,
вважаємо більш коректним наступну назву «Доктор філософії зі спеціальності
«Менеджмент», замість «Доктор філософії у галузі менеджменту»;
2. У розділі 1 «Профіль ОНП», пункт 1 «Загальна інформація», де терміну дії ОНП до 2025 р,
не є можливим, тому що програма не пройшла акредитацію, по-перше, і по-друге, ОНП має
переглянута у разі введення в дію Стандарту;
3. У розділі 1, пункт 1«Загальна інформація», щодо офіційної назви освітньої програми
«Менеджмент», слід вказати повну назву ОНП, а саме «Освітньо-наукова програма
підготовки доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузь знань 07 Управління
та адміністрування»;
4. У розділі 1, пункт 1«Загальна інформація», щодо назви кваліфікації, вважаю біль
коректним, замість « Доктор філософії у галузі менеджменту», наступне викладання «Доктор
філософії зі спеціальності «Менеджмент»»;
5. У розділі 1, пункт 5 «Викладання та оцінювання» формулювання інтегральної
компетентності змістовно не пов'язано із предметною областю ОНП (п 3. Розд. 1);
6. У розділі 1, пункт 5 «Викладання та оцінювання» є наявність компетентностей, якими
здобувач повинен володіти на момент вступу на третій рівень вищої освіти. Наприклад ЗК-9
(здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп…) співпадає з
компетенцією ЗК2 Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для другого
(магістерського) рівня вищої освіти (наказ МОН України. № 959 , від 10.07.2019 р (Стандарт).
Це стосується компетенцій ЗК-1, ЗК-4, ЗК-9, які повністю дублюють відповідні компетенції
Стандарту – ЗК7, ЗК3, ЗК2;
7. У розділі 1, пункт 5 «Викладання та оцінювання» формулювання фахових (спеціальних)
компетенцій має повністю абстрактний характер і не визначає, про яку саме професійну
діяльність або предметну сферу йде мова;
8. Звертаємо увагу на дублювання за змістом загальної компетенції ЗК-7 з фаховою ФК-12;
9. У відповідно до Європейських стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості вищої
освіти (ESG) та статті 16 Закону України «Про вищу освіту було би доцільно сформулювати
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Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
10. У розділ 2, в п.2.2 щодо структурно-логічної схеми ОНП спеціальності 073 «Менеджмент»
не наведено інформацію щодо 7-8 семестрів, враховуючи, що термін навчання 4 роки;
11. Розділ 3, щодо пункту «Вимоги до кваліфікаційної роботи», який викладено у наступній
редакції: «Дисертаційна робота є видом самостійної наукової діяльності здобувача освітньонаукового рівня «Доктор філософії» за спеціальністю 073 «Менеджмент». Дисертаційна
робота – творча науково-дослідницька робота, яка по-винна містити в собі інновації,
практичну значущість, актуальність дослідження. Результати виконаної роботи мають бути
систематизовані та узагальнені. Дисертаційна робота обов’язково має перевірятися на
запозичення тексту (плагіат), а також оприлюднюватися на офіційному сайті закладу вищої
освіти. Крім того, вона має пройти публічний захист на розширеному засіданні випускової
кафедри або міжкафедрального семінару». Згідно Порядку проведення експерименту з
присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 6 березня 2019 р. № 167, наказу Міністерства освіти і науки України від 24
вересня 2019 року № 1232 «Про організацію роботи щодо проведення експерименту з
присудження ступеня доктора філософії», Положення про спеціалізовану вчену раду,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня
2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за №
1170/19908, вважаємо доцільним наступну редакцію цього пункту: «Дисертація на здобуття
ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує
розв’язання комплексної проблеми в сфері менеджменту або на її межі з іншими
спеціальностями, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових
цілісних знань та/або професійної практики. Дисертаційна робота не повинна містити
академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Процедура перевірки на плагіат
визначається Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Дисертаційна
робота має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти (наукової установи).
Дисертаційна робота має відповідати іншим вимогам, встановленим законодавством»;
12. Звертаємо увагу на відсутність розділу «Нормативні посилання», що дає можливість мати
лише здогадки про використану нормативно-правову базу, при створенні освітньо-наукової
програмі.
1. Сучасна теорія і практика менеджменту переважно вивчається на програмах
бакалаврського та магістерського рівня. У ОНП доцільно було б більше акцентувати увагу на
актуальних проблемах сучасного управління. Саме вони є основним об’єктом наукового
дослідження.
2. У ОНП відсутні освітні компоненти, компетентності та програмні результати навчання, які
пов’язані із формуванням знань та умінь аспірантів у царині реєстрації та захисту прав
інтелектуальної власності.
3. Має місце багато програмних результатів навчання, які формує лише одна освітня
компонента.
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4. Сумнівно, що ФК-3 «Здатність до вирішення наукових проблем та завдань у сфері
дослідження» формує тільки ОК «Дослідницька практика».
5. Дискусійним є формування ФК-16 «Здатність до дотримання принципів наукової етики та
академічної доброчесності» лише за допомогою такої освітньої компоненти як «Методологія
наукового дослідження».
6. Доцільно збільшити обсяг часу на проведення педагогічної та дослідницької практики
(відведено лише по 1 кредиту ЄКТС).
7. Рекомендовано у передмові (вступній частині) зазначити перелік аналогічних вітчизняних
та іноземних освітніх програм, положення яких бралися до уваги та використання.
В ОНП «Менеджмент» на мій погляд не вистачає дисципліни або розділу дисципліни, що
стосується господарського, трудового та адміністративного права, які є невід’ємною
частиною менеджменту будь-якого підприємства чи організації. Правові аспекти в тій чи
іншій мірі можуть впливати на успішність та ефективність управління. Тому їх обов’язково
потрібно враховувати при проведенні досліджень з менеджменту та включати в програму
підготовки докторів філософії з менеджменту.
1. У контексті моєї теми дисертаційного дослідження, а також тем інших аспірантів ОНП
«Менеджмент» в МГУ пропоную врахувати у дисципліні «Управління ефективністю діяльності
підприємств» також і особливості управління ефективністю діяльності закладів вищої освіти,
охорони здоров’я та інших суб’єктів господарювання, які не є комерційними підприємствами.
2. Враховуючи важливість дотримання етичних принципів та академічної доброчесності у
науковій роботі аспірантів, можливо доречно було б ввести обов’язкову навчальну дисципліну
з дотримання наукової етики та академічної доброчесності.
1. Оскільки дослідження у менеджменті пов’язані з психологією працівників різного рівня, а
також споживачів та постачальників ресурсів, можливо доречним було б ввести до ОНП окрему
дисципліну або розділи до існуючих дисциплін, що стосуються психології управління.
2. Враховуючи зростаючу роль інформаційних технологій у менеджменті, доречно включити в
ОНП спеціальну дисципліну, яка б знайомила здобувачів з можливостями застосування
сучасних інформаційних систем, наукометричних баз, дослідницьких соціальних мереж,
пакетів програм для здійснення статистичного та економетричного аналізу у проведенні
досліджень за темою дисертації.
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