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Профіль освітньо-наукової програми “Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність” 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; 
освітня складова: 45 кредитів ЄКТС, наукова складова; термін навчання 4 роки 

Наявність акредитації - 

Цикл/рівень 
 

Третій (освітньо-науковий) рівень  
НРК України – 8 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 

5 років 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

https://economy.kname.edu.ua 
https://ipkvk.kname.edu.ua 
 
 

2 – Мета освітньої програми 
      Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 
здатних сприяти територіальному розвитку на місцевому та національному рівнях, шляхом забезпечення 
високої якості освіти,  наукових досліджень та інтеграції у світовий науково-освітній простір. 

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область 1. Об’єкт вивчення - теорія, методологія наукового дослідження, проблеми 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  
2. Цілі навчання – підготовка фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 
та/або дослідницько-інноваційної діяльності в підприємницьких, торговельних 
та біржових структурах, які оволодіють методологією наукової та педагогічної 
діяльності, а також проводять власне наукове дослідження, результати якого 
мають необхідну наукову новизну, теоретичне та практичне значення та 
сприяють розвитку підприємництва. 
3. Теоретичний зміст предметної області – наукові концепції, понятійно-
категоріальний апарат, теоретико-методологічні засади дослідження та 
принципи та їх використання для розв’язання актуальних завдань у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що створюють підґрунтя для 
інноваційних рішень теоретичного та прикладного спрямування.  
4. Методи, методики –  сукупність загальнонаукових та спеціальних методів, 
методик та технологій, застосування яких забезпечує виконання оригінального 
наукового дослідження у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 
результати якого мають наукову новизну, теоретичну та практичну цінність. 
5. Інструменти та обладнання – інформаційно-комунікаційні системи, 
спеціалізоване програмне забезпечення, необхідні для виконання наукових 
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досліджень та забезпечення інноваційних технологій викладання в сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.   
 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-наукова  

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Орієнтована на формування у аспірантів компетентностей щодо набуття 
глибинних знань з теорії та методології підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності,  володіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 
набуття універсальних навичок дослідника та представлення власних 
результатів досліджень в усній та письмовій формі, зокрема іноземною мовою. 
Розвиток підприємництва в системі життєзабезпечення міста. 
Ключові слова: підприємництво, торгівля, біржова діяльність, інновації, 
інвестиції, система життєзабезпечення міста, стейкголдерський підхід. 

Особливості програми Реалізується як в теоретичних, так і в прикладних дослідженнях, що ведуться в 
області підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Передбачена робота в 
Хабі, лекції представників іноземних закладів освіти та підприємств, співпраця 
в межах міжнародних проєктів та договорів. 

4 – Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

   Науково-педагогічна чи наукова діяльність у закладах вищої освіти (наукових 
установах). 
   Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України 
«Класифікатор професій (ДК 003:2010)» випускник ОНП може 
претендувати на такі професії: 
1210.1 Голова правління 
1210.1 Директор (начальник) організації (дослідної, проектної) 
1210.1 Директор науково-дослідного інституту 
1210.1 Президент компанії 
1210.1 Начальник управління 
1221.2  Начальник відділу 
1224 Завідувач підприємства роздрібної торгівлі 
1224 Керівник торговельно-економічної місії 
2310.2 Асистент 
2310.2 Викладач закладу вищої освіти 
2441.1  Молодший науковий співробітник (економіка). 
    Випускник може обіймати інші посади відповідно до професійних назв робіт, 
що характеризуються спеціальними професійними компетентностями.  

Подальше навчання Здобуття ступеня доктора наук (навчання в докторантурі). 
Освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у тому числі за кордоном), 
що містять додаткові компоненти. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та навчання Навчання, орієнтоване на здобувача, самонавчання із урахуванням принципів 

академічної свободи, елементів проблемно-орієнтованого навчання, яке 
передбачає набуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших 
компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання 
комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 
діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а 
також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають 
містити наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захист 
дисертації. 
Викладання здійснюється на основі комбінації лекцій, практичних занять, 
індивідуальної, самостійної і дослідницької роботи, яка доповнюється 
консультуванням з боку викладачів та наукових керівників. 
Передбачено опрацювання наукових публікацій, монографій, науково-правової 
бази, підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, статистичного і 
фактологічного матеріалу, проведення наукових досліджень за відповідними 
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освітніми компонентами та науковою складовою із використанням сучасних 
інформаційних технологій, що дозволяє підготувати дисертаційну роботу. 

Оцінювання Освітня складова.  
Система оцінювання базується на поєднанні поточного та підсумкового 
контролів за освітньою складовою. 
Екзамени, заліки (диференційовані заліки), звіт з науково-педагогічної 
практики.  
Наукова складова. 
Виконання індивідуального плану з наукової роботи.  
Звітування проміжне. За результатами  проміжного  звітування  на  підставі 
рішення засідання кафедри щодо стану виконання  індивідуального плану та з 
урахуванням результатів проходження всіх форм поточного та підсумкового 
контролю, що передбачені   індивідуальним навчальним планом аспіранта та 
освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії, аспірант  
продовжує навчання в аспірантурі. 
Звітування річне. За результатами річного звітування на підставі рішення вченої 
ради ННІПКВК щодо стану виконання індивідуального плану наукової роботи 
та з урахуванням результатів проходження всіх форм поточного та підсумкового 
контролю, що передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та 
освітньо-науковою програмою підготовки доктора  філософії, наказом ректора 
аспірант переводиться на наступний рік навчання. 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати концептуальні та методологічні проблеми в галузі  
управління та адміністрування або професійної діяльності в сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної 
практики.  

Загальні 
компетентності (ЗК) 

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. Здатність 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. 
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. Здатність до публічного представлення та захисту 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 
ЗК 13. Здатність повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної 
спеціальності. 
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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), 
визначені стандартом 
вищої освіти 
спеціальності 

ФК 1. Здатність до розуміння основних концепцій, визначення 
теоретичних та практичних проблем у сфері підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності. 
ФК 2. Здатність до зваженого вибору та коректного застосування економіко-
статистичних методів в процесі здійснення наукових досліджень в сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
ФК 3. Здатність до проведення досліджень та обґрунтування управлінських 
рішень в інноваційно-інвестиційній сфері діяльності. 
ФК 4. Здатність до проведення комплексних досліджень щодо функціонування і 
розвитку суб’єктів підприємницької діяльності в системі життєзабезпечення 
міст. 

7 – Програмні результати навчання 
Програмні 
результати 
навчання 
 

ПРН 1. Знати історію розвитку та сучасний стан наукових знань у галузі 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
ПРН 2. Використовувати на практиці теоретичні знання у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності. 
ПРН 3. Аналізувати, визначати, вирішувати комплексні проблеми у галузі. 
ПРН 4. Планувати і вчасно вирішувати завдання щодо професійного розвитку, 
зокрема у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
ПРН 5. Здійснювати науковий пошук та аналіз інформаційних джерел, а також 
визначати перспективні напрями досліджень 
ПРН 6. Використовувати сучасні інформаційні технології при проведенні 
наукових досліджень. 
ПРН 7. Організовувати ефективне спілкування із спеціальною та загальною 
аудиторіями (зокрема, іноземними мовами), а також представляти складну 
інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово. 
ПРН 8. Опрацьовувати вітчизняні та іншомовні наукові тексти. 
ПРН 9. Організовувати та проводити наукові дослідження. 
ПРН 10. Застосовувати методику підготовки дисертаційних досліджень. 
ПРН 11. Застосовувати інноваційні підходи при вирішенні завдань з організації 
наукового дослідження в галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
ПРН 12. Організовувати проведення експертних досліджень та здійснювати 
вибір необхідних інформаційних технологій. 
ПРН 13. Застосовувати правову базу для регулювання інноваційної діяльності і 
трансферу технологій. 
ПРН 14. Готувати проєктні рішення. 
ПРН. 15. Здійснювати викладацьку діяльність за основними освітніми 
програмами в галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
ПРН 16. Розуміти основні концепції та вирішувати теоретичні та практичні 
проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
ПРН 17 Застосовувати економіко-статистичні методи для дослідження та 
вирішення проблем в сфері функціонування та розвитку підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності   
ПРН 18 Проводити дослідження та обґрунтовувати управлінські рішення в 
інноваційно-інвестиційній сфері діяльності. 
ПРН 19 Проводити комплексні дослідження щодо функціонування і розвитку 
суб’єктів підприємництва в системі життєзабезпечення міст. 
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Освітньо-наукова програма забезпечується науково-педагогічними 
працівниками, що мають науковий ступінь та вчене звання, відповідають 
вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, а також мають 
академічну/професійну відповідність освітнім компонентам, що викладаються 
за освітньо-науковою програмою зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність.  
Наукове керівництво здійснюється НПП, які відповідають не менше, аніж трьом 
умовам за останні п’ять років, що передбачені в Положення про підготовку 
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здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі 
(поза аспірантурою) і докторантурі Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова http://surl.li/tgjk 
Усі викладачі за ОНП мають потужний практичний досвід в галузі управління 
та адміністрування, відповідні свідоцтва про підвищення кваліфікації, є 
активними дослідниками та виконавцями наукових проєктів. 

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 управління та адміністрування.  
Основним джерелом інформаційного і навчально-методичного забезпечення є 
Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 
(http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/), фондами якої користуються аспіранти. 
Аспіранти мають доступ до комп’ютерних класів Інформаційно-
обчислювального центру Університету, оснащених сучасною комп’ютерною 
технікою та ліцензованим ПО. Комп’ютерні класи підключені до глобальної 
мережі Internet, яка широко використовується у навчальному процесі та науковій 
роботі викладачами, співробітниками та аспірантами, які мають можливість 
вести навчальну роботу, отримувати наукову інформацію, користуватись 
бібліотечними фондами всього світу. Для ефективного проведення наукової 
діяльності між Університетом і Національною бібліотекою імені В.І. 
Вернадського укладено договір про доступ співробітників Університету до 
наукометричних баз Scopus Web of Science. Ресурсами цих наукометричних баз 
можуть користуватись аспіранти в своїх наукових дослідженнях.  

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

Договір про партнерство і співпрацю, а також академічну мобільність, між 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та:  
- Сумським державним університетом (№1 від 16.03.2018р.); 
- Харківським національним економічним університетом імені С. Кузнеця. 
https://economy.kname.edu.ua/index.php/ru/nauka/spivpratsia-z-navchalnymy-
zakladamy 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Здійснюється шляхом укладання міжнародних договорів про співпрацю в 
науковій і навчальній діяльності із зарубіжними закладами вищої освіти та 
участі провідних науково-педагогічних працівників зі спеціальності і аспірантів 
в міжнародних наукових конференціях і семінарах за кордоном. Договір про 
співпрацю сторін, щодо обміну студентами та викладачами між ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова та:  
- Остравським Технічним Університетом м. Острава (Чешська Республіка); 
- Університетом Інсубрія м. Варезе (Італія); 
- Ara Institute of Canterbury (New Zealand); 
- Вищою Школою Бізнесу у м. Домброва (Польща); 
- Економічним Університетом у м. Варна (Болгарія); 
- Університетом Нової Гориці (Словаччина) тощо. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти регламентоване Положенням про 
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, затвердженого рішенням Вченої ради Університету 
від 28 лютого 2020 р. (протокол № 8) та введене в дію наказом ректора від 13 
березня 2020 р. № 83-01. 
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2. Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна 
послідовність 

 

2.1.  Перелік компонент освітньої складової програми  

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 
робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумк. 

контролю 
Змістові модулі 

1 2 3 4 5 
Обов’язкові компоненти освітньої складової програми 

ОК 1 Академічна та наукова англійська мова 6 

 
 
 
 
 
 
 

залік, 
екзамен 

Модуль 1 Академічна та 
наукова англійська мова. 
1.  Читання науково-технічних 
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 Управління науковими проектами 4 

 
 
 

залік 

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

ОК 3 
Сучасні методи викладання у 
вищій школі 

3 

 
 
 
 

залік 

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

ОК 4 Історія і філософія науки 4 

 
 екзамен 

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

ОК 5 Інноваційна економіка 4 

 
 
 

екзамен 

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

ОК 6 
Торгівля та біржова діяльність 
(поглиблений курс) 

4 

 
 

екзамен 

1. Торгівля та біржова 
діяльність як об’єкти 
дослідження.  
2. Особливості здійснення 
торговельної діяльності. 
3. Організація фондового ринку 
та біржова діяльність. 
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ОК 7 Підприємництво в економічному 
розвитку суспільства 

4 

 
 
 

екзамен 

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

ОК-8 Науково-педагогічна практика 

 
 

4 

 
 

диф.залік 

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

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 33 кредитів ЄКТС 
Загальний обсяг вибіркових компонент: 12 кредитів ЄКТС 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ 
ПРОГРАМИ 

45 кредитів ЄКТС 

 
Вибіркова частина формується з переліку дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що 

становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС. При цьому аспіранти, за 
погодженням зі своїм науковим керівником та керівником відповідного факультету чи підрозділу, 
мають право обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і 
пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження. 

 
Відомості про вибіркові компоненти наведені у додатку до освітньої програми. 

 
 
2.2. Структура освітніх компонент за семестрами 
 

Опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми за семестрами. 
1 2 3 4 

ОК 1 ОК 1 ОК 5 ОК 8 
ОК 3 ОК 2 ОК 6  

 ОК 4 ОК 7  

 

Розподіл обсягу (в кредитах ЄКТС) за обов’язковими та вибірковими освітніми 

компонентами за семестрами 

Семестри 1 2 3 4 

Обов’язкові ОК 6 11 12 4 

Вибіркові ОК 0 0 0 12 

Разом за семестр 6 11 12 16 
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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 (кафедра 
підприємництва та бізнес-адміністрування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова). Наукові семінари для 
проміжної атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії проводяться не менше 
двох разів на рік – проміжна (піврічна) та підсумкова (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 (або консенсусним рішенням двох керівників). 

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно 
діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на 
підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-наукової програми 
 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 

ЗК 
10 

ЗК 
11 

ЗК 
12 

ЗК 
13 

ЗК 
14 

З
К 
15 

ФК 
1 

ФК 2 ФК 3 
ФК 

4 

ОК 1  +  + +        + + +     
ОК 2 + +  + + + +  + +  +        
ОК 3   +        +         
ОК 4 + +     + + +           
ОК 5 + +     +     +    +  +  
ОК 6 + +  + + + +   +      + +   
ОК 7  +    +          + + + + 
ОК 8    +   + + +  +     + +  + 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  
відповідними компонентами освітньо-наукової програми 

 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   
 
10 

П
Р
Н  
 

11 

П
Р
Н  
 

12 

П
Р
Н  
 

13 

П
Р
Н  
 

14 

П
Р
Н  
 

15 

П
Р
Н  
 

16 

П
Р
Н  
 

17 

П
Р
Н  
 

18 

П
Р
Н 
 

19 

ОК 1       + +            
ОК 2   +  + +  + + +  + + +      
ОК 3 +              +     
ОК 4         + + +         
ОК 5           + + + +  +  +  
ОК 6 + + +             + +   
ОК 7 + + + +            + + + + 
ОК 8    + + + +  + +     +    + 

 


