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Профіль освітньо-наукової програми зі спеціальності 076 –  

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу  

Харківський національний університет міського господарства імені 

О.М. Бекетова 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Третій (освітньо-науковий) 

Доктор філософії з підприємництва, торгівля та біржової діяльності 

 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 60 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 4 роки 

Наявність 

акредитації 

- 

Цикл/рівень 
 

Третій (освітньо-науковий) рівень  

НРК України – 9 рівень 

QF-EHEA – Third Cycle 

ЕQF-LLL – Level 8 

Вимоги до рівня 

освіти вступника 

Освітній ступінь магістра, або освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

ОНП вперше впроваджена в 2016 році, перезатверджена в 2020 році 

та діє до наступного планового оновлення 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/aspirantura/perelik-

spetsialnostei 

 

2 – Мета освітньої програми 

Сприяння всебічному розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, а 

також формування прогресивного фахівця, науковця та викладача, який спроможний 

досліджувати і вирішувати складні прикладні проблеми в сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності.  

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 1. Об’єкт вивчення – процеси, явища та закономірності 

функціонування та розвитку підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності, як соціально-економічних систем,  сфер реалізації 

людських знань, вмінь та навичок, а також  об’єктів наукового 

пізнання.   

2. Цілі навчання – дослідження проблем функціонування та 

розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності із 

застосуванням сучасних наукових методів та врахуванням 

міжнародного досвіду з метою практичного впровадження 

результатів наукових досліджень та відображення їх у  наукових 

роботах різного рівня.  

3. Теоретичний зміст предметної області - фундаментальні знання 

в галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (відповідно 

до тематики дослідження), та їх практичне використання у науковій 

діяльності.  

4. Методи, методики – інноваційні, словесні, наочні, практичні, 

дослідницькі, активні методи навчання, дистанційне навчання.  

https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/aspirantura/perelik-spetsialnostei
https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/aspirantura/perelik-spetsialnostei
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5. Інструменти та обладнання – спеціалізоване програмне 

забезпечення 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова  

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Підготовка науковців-дослідників, здатних досліджувати актуальні 

проблеми що в сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності.   

Ключові слова: підприємництво, торгівля, біржова діяльність, 

методи дослідження, економічні системи, наукова діяльність, 

результати наукових досліджень.  

Особливості 

програми 

Освітньо-наукова програма розроблена для отримання аспірантами 

комплексу знань, необхідних для проведення власних наукових 

досліджень з проблематики функціонування та розвитку 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, передбачає 

проходження науково-педагогічної практики, а також дозволяє 

вступити до докторантури за умов написання та успішного захисту 

дисертаційної роботи.  

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Посада наукового співробітника, в наукових, дослідницьких, 

проектних організаціях. Посади викладача у закладах вищої освіти 

відповідно до спеціальності. 

Подальше навчання Можливість навчання в докторантурі 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Поєднання лекцій, практичних занять, самостійної і дослідницької 

роботи на основі систематизації підручників, навчальних 

посібників, конспектів лекцій, наукових статей, монографій, а також 

результатів дисертаційних та інших досліджень фундаментального 

та прикладного характеру; а також консультації із викладачами та 

написання дисертаційної роботи.  

Оцінювання Усні та письмові екзамени, тести, презентації, дослідницька робота. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність формулювати, досліджувати та розв’язувати комплексні 

проблеми що стосуються функціонування та розвитку 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань. 

Загальнонаукові 

компетентності 

(філософські) 

компетентності  

ЗК 1. Здатність визначати основоположні поняття галузі знання, 

критично осмислювати проблеми галузі знання та проблеми на межі 

предметних галузей, виокремлювати і характеризувати 

теоретичний/емпіричний та фундаментальний/прикладний виміри 

галузі знання.  

ЗК 2. Дотримання етичних принципів як з точки зору професійної 

чесності науковця, так і з точки зору розуміння можливого впливу 

досягнень науки на соціально-економічну та духовну сфери 

суспільства.  

ЗК 3. Здатність планувати і вирішувати завдання власного 

професійного розвитку. 
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Дослідницькі 

компетентності  

ЗК 4. Здатність проводити власні оригінальні наукові дослідження, 

які містять наукову новизну, мають важливе теоретичне та 

практичне значення.  

ЗК 5. Уміння працювати з літературними каталогами, базами даних 

зі спеціальності та наукометричними базами.  

ЗК 6. Здатність до участі у міждисциплінарних проектах та вміння 

використовувати результати наукових досліджень інших галузей 

науки для досягнення цілей власного наукового дослідження.  

ЗК 7. Уміння ефективно використовувати сучасну методологію 

наукового пізнання та новітні методи наукових досліджень.  

ЗК 8. Публічне представлення та захист наукових досліджень 

українською мовою.  

ЗК 9. Здатність працювати у великій науковій групі, ставитися із 

повагою до національних та культурних традицій, способів роботи 

інших членів групи, розуміючи відповідальність за результати 

роботи, а також беручи до уваги бюджетні витрати та персональні 

зобов’язання.  

ЗК 10. Здатність до застосування сучасних інформаційних 

технологій у науковій діяльності.  

ЗК 11. Здатність застосовувати сучасні підходи до організації та 

проведення різних видів аудиторної та позааудиторної навчальної 

діяльності студентів.  

ЗК 12. Здатність реєстрації прав інтелектуальної власності. 

Мовні 

компетентності (МК) 

ЗК 13. Здатність повного розуміння іншомовних наукових текстів з 

відповідної спеціальності.  

ЗК 14. Здатність написання іноземною мовою власних наукових 

творів різного змісту та обсягу (наукова стаття, автореферат, тези 

конференції, наукова доповідь, запит на науковий грант, договір про 

співпрацю, звіт з наукової роботи, дисертація тощо);  

ЗК 15. Здатність ефективно спілкуватися із спеціальною та 

загальною аудиторіями (зокрема, іноземними мовами), а також 

представляти складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб 

усно і письмово. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК-1. Уміння виявляти та формулювати наукові проблеми, обирати 

та застосовувати загальні та спеціальні методи для їх дослідження, 

та презентувати результати наукових робіт різного рівня з 

проблематики функціонування та розвитку підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

ФК-2. Спроможність аналізувати, оцінювати та порівнювати 

різноманітні теорії, концепції та підходи з предметної сфери 

наукового дослідження за результатами систематизації інформації з 

різних джерел, а також формулювати відповідні висновки, 

пропозиції та рекомендації за результатами проведеного аналізу. 

ФК-3. Здатність до виконання оригінальних наукових досліджень з 

проблем  функціонування та розвитку підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності, з досягненням наукових результатів, що 

відзначаються обґрунтованістю, практичною цінністю та науковою 

новизною.  

ФК-4. Спроможність до результативної взаємодії у колективі 

науковців в процесі виконання спільних наукових робіт з проблем  

функціонування та розвитку підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності.  
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ФК-5. Здатність до коректного застосування математичних та інших 

сучасних методів обробки та узагальнення інформації, а також 

інформаційних технологій для обґрунтування науково-практичних 

пропозицій в сфері торгівлі, підприємництва та біржової діяльності. 

ФК-6 Здатність до виявлення та дослідження проблем 

впровадження інновацій в підприємництві, торгівлі та біржовій 

діяльності, з отриманням наукових результатів та відображенням їх 

у наукових працях.  

Вибіркові фахові 

компетентності 

спеціальності (ВФК) 

 

 

 

 

ВФК-1. Здатність до коректного застосування економіко-

статистичних методів в процесі здійснення наукових досліджень та 

інтерпретації отриманих результатів.  

ВФК-2. Спроможність до виявлення та дослідження проблем 

розвитку підприємництва з урахуванням соціальних 

закономірностей, явищ та процесів.  

ВФК-3. Здатність до дослідження проблем реалізації методів 

конкуренції з метою отримання довгострокових конкурентних 

переваг для забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

ВФК-4 – Здатність до комплексного дослідження проблем, явищ та 

процесів, що визначають сучасний стан та перспективи розвитку 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні 

результати навчання 

 

ПРН-1. Знають історію розвитку та сучасний стан наукових знань у 

галузі.  

ПРН-2. Володіють глибинними знаннями з питань підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

ПРН-3. Можуть розв’язувати комплексні проблеми в галузі. 

ПРН-4. Можуть планувати і вирішувати завдання стосовно 

професійного розвитку особистості, зокрема у галузі. 

ПРН-5. Мають здатність здійснювати науковий пошук 

інформаційних джерел, проводити їх аналіз та визначати 

перспективні напрями досліджень. 

ПРН-6. Можуть використовувати сучасні інформаційні технології 

при проведенні наукових досліджень. 

ПРН-7. Здатні ефективно спілкуватися із спеціальною та загальною 

аудиторіями (зокрема, іноземними мовами), а також представляти 

складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і 

письмово. 

ПРН-8. Мають навички опрацьовувати вітчизняні та іншомовні 

наукові тексти. 

ПРН-9. Набули універсальні дослідницькі навички щодо організації 

та проведення наукових досліджень. 

ПРН-10. Володіють методикою підготовки дисертаційних 

досліджень. 

ПРН-11. Вміють застосовувати інноваційні підходи у вирішенні 

завдань з організації наукового дослідження в галузі. 

ПРН. 12 Вміють організовувати проведення досліджень та 

здійснювати вибір необхідних наукових методів.  

ПРН-13. Вміють застосовувати правову базу для регулювання 

інноваційної діяльності і трансферу технологій. 

ПРН-14. Вміють формувати проектні рішення у галузі. 

ПРН-15. Мають здатність здійснювати викладацьку діяльність за 

основними освітніми програмами в галузі. 
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Вибіркові програмні 

результати навчання 

ВПРН-16. Володіють навичками формулювання теоретичних 

положень, принципів та рекомендацій іноземною мовою з 

врахуванням особливостей академічного стилю мовлення.  

ВПРН-17. Мають знання, необхідні для обґрунтування вибору та 

зваженого застосування економіко-статистичних методів в процесі 

виконання наукових робіт з дослідження проблем функціонування і 

розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

ВПРН-18. Володіють знаннями для комплексного аналізу та 

узагальнення статистичних даних, а також інтерпретації отриманих 

результатів в процесі перевірки достовірності висунутих гіпотез 

наукового дослідження.  

ВПРН-19. Мають знання для дослідження проблем функціонування 

підприємництва в контексті забезпечення економічного розвитку 

суспільства. 

ВПРН-20. Здатні виявляти і узагальнювати тенденції та 

досліджувати проблеми  що відображають взаємодію 

репрезентантів приватного та державного секторів економіки.  

ВПРН-21. Мають знання для обґрунтування наукових пропозицій 

щодо реалізації стратегії розвитку економічних суб’єктів що задіяні 

у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності.  

ВПРН-22. Обізнані щодо дослідження явищ, процесів та 

закономірностей, які впливають на формування конкурентного 

середовища у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності і 

можуть застосовувати ці знання у науковій діяльності.  

ВПРН-23. Мають поглиблені знання щодо взаємодії видів і форм 

взаємодії суб’єктів підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

ВПРН-24. Мають знання, необхідні для обґрунтування науково-

практичних рекомендацій, впровадження яких дозволить підвищити 

результативність діяльності економічних суб’єктів що задіяні у 

підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності.  

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Освітньо-наукова програма забезпечується науково-педагогічними 
працівниками, що мають ступінь та вчене звання з відповідних 
спеціальностей. Наукове керівництво здобувачами на третьому 
(освітньо-науковому) рівні здійснюють штатні висококваліфіковані 
фахівці, що мають науковий ступень доктора економічних наук. Усі 
викладачі за ОНП мають досвід наукової та практичної діяльності, 
що підтверджується свідоцтвами про підвищення кваліфікації. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальний процес за освітньо-науковою програмою забезпечено 

навчальними аудиторіями з мультимедійною технікою для 

проведення лекційних та практичних занять.  

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Застосовується навчально-методичне забезпечення, яке відповідає 

сучасним нормам та новітнім тенденціям розвитку в галузі 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Також, для 

забезпечення якісної підготовки аспірантів розробляються та 

удосконалюються курси для дистанційного навчання. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Відповідно до Положення про академічну мобільність студентів, 

аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових 

працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та діючих договорів про 

співробітництво. 
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Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Відповідно до Положення про академічну мобільність студентів, 

аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових 

працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та діючих договорів про 

співробітництво. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Здійснюється відповідно до Правил прийому на навчання до 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, а також до Правил прийому до 

аспірантури та докторантури ХНУМГ ім. О. М. Бекетова в 2019 

році, які є додатком до Правил прийому на навчання до ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова. 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх 

логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 
 

Код 
н/д 

Компоненти освітньої 
програми  

(навчальні дисципліни, 
курсові проекти (роботи), 
практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кіль
кість 
кред
итів 

Форма 
підсумк. 

конт- 
ролю 

Змістові модулі 

1 2 3 4 5 

1. ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА 

ОК-1 
Академічна та наукова 
англійська мова 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 

екзамен, 
залік 

Модуль 1 Академічна та наукова англійська 
мова.  
1. Читання науковотехнічних текстів. Фахові 
термінологічні словники.  
2. Академічний та науковий дискурс.  
3. Науково-технічний переклад. Наукові 
презентації.  
Модуль 2. Академічне та наукове писемне 
мовлення. 1.Академічне та наукове писемне 
мовлення.  
2. Стилі наукового письма. Анотування та 
реферування наукових текстів  
3. Академічна доброчесність. Проблеми 
плагіату. 

ОК-2 
Сучасні інформаційні 
технології у науковій 
діяльності 

3 

 
 

залік 

1. Інструментальні засоби підтримки 
інформаційних технологій.  
2. Застосування сучасних інформаційних 
технологій у науковій діяльності. 

ОК-3 
Управління науковими 
проектами 

6 

 
 

залік 

1. Основи методології наукової творчості 
підготовки дисертації 2. Процеси управління. 
науковими проектами.  
3. Проектне управління в інноваційній 
діяльності. 

ОК-4 
Сучасні методи 
викладання у 
вищій школі 

4 

 
 
 
 

залік 

1. Основи організації процесу навчання у 
вищій школі в контексті компетентісно 
орієнтованої парадигми розвитку освіти.  
2. Методика проведення різних типів 
навчальних занять.  
3. Інноваційні технології навчання. 

ОК-5 Історія і філософія науки 4 
 

екзамен 
1. Генезис та розвиток науки в історії 
гуманітарної думки.  
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2. Сучасна парадигма філософії науки 

ОК-6 

 
 
Науково-педагогічна 
практика 
 
 

4 

 
 

залік 

1. Навчально-виховна діяльність у закладах 
вищої освіти. 
2. Методична діяльність у закладах вищої 
освіти. 
3. Науково-дослідна діяльність у закладах 
вищої освіти 

ОК-7 Сучасна економічна теорія 
 
 
6 

 
екзамен 

1. Сучасна мікро- и макроекономіка.  
2. Сучасні міжнародні, економічні, валютні та 
фінансові відносини. 

ОК-8 Інноваційна економіка  

 
 

10 

 
 

екзамен 

1. Національні інноваційні системи.  
2. Управління інноваційним розвитком 
економіки. 
3. Інноваційний розвиток суб’єктів 
підприємництва та торгівлі. 

Загальний обсяг обов'язкової 
частини 

45  

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

ВК-9 
Базова академічна та 
наукова іноземна мова 
(друга) 

5 

залік 1. Науково-технічна термінологія фаху. 
Науково-технічний переклад.  
2. Участь у науковій дискусії. Короткі наукові 
повідомлення.  
3. Складання ділових паперів. Анотування та 
реферування наукових текстів. 

ВК-10 
Економіко-статистичні 
методи обробки наукових 
досліджень 

5 

залік 1. Основні методи кількісного аналізу даних. 
2. Аналіз результатів застосування експертних 
методів у наукових дослідженнях. 
3. Використання прикладних програм у 
наукових роботах. 

ВК-11 
Підприємництво в 
економічному розвитку 
суспільства  

5 

екзамен 1.Розвиток малого підприємництва 
2. Розвиток корпорацій і їх вплив на 
суспільство. 
3.  Підприємництво у сфері життєзабезпечення 
міст. 

ВК-12 Стратегія конкуренції  5 

 
 

екзамен 

1. Стратегія як інструмент конкурентної 
боротьби. 
2. Вибір та реалізація конкурентних стратегій 
у підприємництві. 
3. Оцінка реалізації та удосконалення 
конкурентних стратегій.  

ВК-13 
Торгівля та біржова 
діяльність (поглиблений 
курс) 

5 

залік 1. Торгівля та біржова діяльність як об’єкти 
дослідження.  
2. Особливості здійснення торгівельної 
діяльності. 
3. Організація фондового ринку та біржова 
діяльність. 

ВК-14 
Конкурентні системи в 
сфері торгівлі 

5 

залік 1. Методологія аналізу і моделювання 
конкурентних систем в сфері торгівлі.  
2. Забезпечення стійкості конкурентних 
торговельних систем. 
3. Реалізація конкурентних переваг. 

Загальний обсяг вибіркової 
частини 

15  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ 
ПРОГРАМИ 

60  
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2.2. Структурно-логічна схема  
 

Опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми за семестрами. 

 

Навчальні семестри
**

  

1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА  

ОК-1 Академічна та 

наукова англійська 

мова (4 кр., залік) 

ОК-1 Академічна та 

наукова англійська 

мова (4 кр., екзамен) 

ОК-8 Інноваційна 

економіка  

(10 кр., екзамен) 

ОК-6 Науково-

педагогічна 

практика  

(4 кр., залік) 

ОК-2 Сучасні 

інформаційні 

технології у науковій 

діяльності  

(3 кр., залік) 

ОК-3 Управління 

науковими проектами 

(6 кр., залік) 

  

ОК-4 Сучасні методи 

викладання у вищій 

школі (4 кр., залік) 

ОК-5 Історія і 

філософія науки  

(4 кр., екзамен) 

  

  ОК-7 Сучасна 

економічна теорія 

(6 кр., екзамен) 

 

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
*
  

  ВК-11 

Підприємництво в 

економічному 

розвитку суспільства  

(5 кр., екзамен) 

ВК-9 Базова 

академічна та 

наукова іноземна 

мова (друга)  

(5.кр., залік) 

  ВК-12 Стратегія 

конкуренції 

(5 кр., екзамен) 

ВК-10 Економіко-

статистичні методи 

обробки наукових 

досліджень 

(5.кр., залік) 

   ВК-13 Торгівля та 

біржова діяльність 

(поглиблений курс) 

(5.кр., залік) 

   ВК-14 Конкурентні 

системи в сфері 

торгівлі 

(5.кр., залік) 

1 семестр – 11 

кредитів ЄКТС 

2 семестр – 14 

кредитів ЄКТС 

3 семестр – 21 

кредит ЄКТС 

2 семестр – 14 

кредитів ЄКТС 

 

Примітки: * - для формування індивідуальної освітньої траєкторії аспірантам 

надається право вибору трьох вибіркових компонентів відповідно до власної спеціалізації та 

напрямку наукового дослідження (кожен вибірковий компонент 5 кредитів ЄКТС, загалом 

вибіркова частина – 15 кредитів ЄКТС). 

** - порядкові номери семестрів наведені у дужках характеризують зміни навчального 

плану для аспірантів, що розпочали навчання з другого (весіннього) семестру. 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 Проміжний атестаційний процес відбувається шляхом звітування здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії про хід виконання індивідуального плану роботи на 

наукових семінарах. Наукові семінари організовуються на випусковій кафедрі 

підприємництва та бізнес-адміністрування. Наукові семінари для проміжної атестації 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії проводяться не менше двох разів на рік –  

піврічна та річна атестація. Обов’язковою умовою допуску до захисту дисертаційної роботи 

є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану. Стан готовності 

дисертаційної роботи аспіранта до захисту визначається науковим керівником. 

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за третім (освітньо-науковим) рівнем 

вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

проводиться у формі відкритого і публічного захисту дисертаційної роботи у постійно діючій 

або спеціалізованій вченій раді, яка утворена для проведення разового захисту, та 

завершується видачею МОН України документу встановленого зразка про присудження 

здобувачу наукового ступеня доктора філософії з підприємництва, торгівля та біржової 

діяльності за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 
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4. Матриця відповідності програмних компонентам освітньо-наукової програми 
№ з/п 

ОК 
Назва освітнього 

компонента 
Компетентності Вибіркові 

фахові 
компетент-

ності  

З
К

-1
 

З
К

-2
 

З
К

-3
 

З
К

-4
 

З
К

-5
 

З
К

-6
 

З
К

-7
 

З
К

-8
 

З
К

-9
 

З
К

-1
0
 

З
К

-1
1
 

З
К

-1
2
 

З
К

-1
3
 

З
К

-1
4
 

З
К

-1
5
 

Ф
К

-1
 

Ф
К

-2
 

Ф
К

-3
 

Ф
К

-4
 

Ф
К

-5
 

Ф
К

-6
 

В
Ф

К
-1

 

В
Ф

К
-2

 

В
Ф

К
-3

 

В
Ф

К
-4

 

ОК-1 
Академічна та наукова 
англійська мова 

 +  + +        + + +           

ОК-2 
Сучасні інформаційні 
технології у науковій 
діяльності 

      + +  +       +   +      

ОК-3 
Управління науковими 
проектами 

+ +  + + + +  + +  +    + +  +       

ОК-4 
Сучасні методи викладання у 
вищій школі 

  +        +               

ОК-5 Історія і філософія науки + +     + + +                 

ОК-6 
Науково-педагогічна 
практика 

   +    + +  +               

ОК-7 Сучасна економічна теорія +    +  +          +         
ОК-8 Інноваційна економіка       +              +     

ВК-9 
Базова академічна та наукова 
іноземна мова (друга) 

            + + +          + 

ВК-10 
Економіко-статистичні 
методи обробки наукових 
досліджень 

      +         +    +  +    

ВК-11 
Підприємництво в 
економічному розвитку 
суспільства  

     +                 +   

ВК-12 Стратегія конкуренції                        +  

ВК-13 
Торгівля та біржова 
діяльність (поглиблений 
курс) 

                        + 

ВК-14 
Конкурентні системи в сфері 
торгівлі  

                       +  
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  

відповідними компонентами освітньо-наукової програми 

 
№ з/п 

ОК 

Назва освітнього компонента Програмні результати навчання Вибіркові програмні результати навчання 

П
Р

Н
-1

 

П
Р

Н
-2

 

П
Р

Н
-3

 

П
Р

Н
-4

 

П
Р

Н
-5

 

П
Р

Н
-6

 

П
Р

Н
-7

 

П
Р

Н
-8

 

П
Р

Н
-9

 

П
Р

Н
 -

1
0
 

П
Р

Н
-1

1
 

П
Р

Н
-1

2
 

П
Р

Н
-1

3
 

П
Р

Н
-1

4
 

П
Р

Н
-1

5
 

В
П

Р
Н

-1
6
 

В
П

Р
Н

-1
7
 

В
П

Р
Н

-1
8
 

В
П

Р
Н

-1
9
 

В
П

Р
Н

-2
0
 

В
П

Р
Н

-2
1
 

В
П

Р
Н

-2
2
 

В
П

Р
Н

-2
3
 

В
П

Р
Н

-2
4
 

ОК-1 
Академічна та наукова 

англійська мова 
      + +              

   

ОК-2 

Сучасні інформаційні 

технології у науковій 

діяльності 

  +   +   +   +          

   

ОК-3 
Управління науковими 

проектами 
    + +  + + +   + +        

   

ОК-4 
Сучасні методи викладання у 

вищій школі 
+   +      +     +       

   

ОК-5 Історія і філософія науки         + + +              

ОК-6 Науково-педагогічна практика    +           +          

ОК-7 Сучасна економічна теорія +    +                    

ОК-8 Інноваційна економіка           +  +            

ВК-9 
Базова академічна та наукова 

іноземна мова (друга) 
               +      

   

ВК-10 
Економіко-статистичні методи 

обробки наукових досліджень 
                + +    

   

ВК-11 

Підприємництво в 

економічному розвитку 

суспільства  

                  + +  

   

ВК-12 Стратегія конкуренції                     + +   

ВК-13 
Торгівля та біржова діяльність 

(поглиблений курс) 
                     

 + + 

ВК-14 
Конкурентні системи в сфері 

торгівлі  
                    + 

+   

 


