


 

     076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Тип диплома та обсяг 

програми 

Диплом доктора філософії, перший науковий ступінь, 4 

академічних роки, 42 кредити ЄКТС 

Вищий навчальний заклад Таврійський державний агротехнологічний університет 

Ліцензуюча інституція Міністерство освіти і науки України,  

Україна, пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135 

Період ліцензування 2016 рік 

Рівень програми QF for EHEA – третій цикл, EQF for LLL – 8 рівень; 

НРК України – 8 рівень 

 

А Мета програми 

 Підготовка висококваліфікованих науковців і науково-педагогічних кадрів 

шляхом здійснення наукових досліджень і отримання нових та/або практично 

спрямованих результатів, а також підготовки та захисту дисертацій. 

 

В Характеристика програми 

1 Предметна 

область 

(галузь знань) 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 (07 – Управління та адміністрування) 

2 Фокус 

програми: 

загальний/ 

спеціальний 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти за 

Законом України «Про вищу освіту», восьмий 

кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій. 

Загальний: 

Вивчення підприємництва як соціально-економічного явища. 

Ознайомлення із організаційно-правовими та економічними 

формами підприємницької діяльності. 

Дослідження зовнішньоекономічної діяльності, зв'язки, товарні 

потоки суб'єктів підприємництва та їх інфраструктурного 

забезпечення. 

Використання тенденцій і закономірностей функціонування 

підприємств на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг   

для розвитку підприємництва. 

Виділення  ролі неурядових організацій у лібералізації 

підприємницької діяльності. 

Вивчення економічної безпеки підприємницької діяльності. 

Дослідження економічних проблем та механізмів ресурсо- та 

енергозбереження й інтенсифікації виробництва. 

Управління виробничо-господарською діяльністю 

підприємницьких структур. 

Прогнозування перспектив технологічного оновлення 

підприємницьких структур  з урахуванням загальних тенденцій 

науково-технічного й інноваційного розвитку. 

Спеціальний: 

Вивчення основних засобів (фонди) підприємства: економічна 

сутність, структура, знос, 



амортизація; виробнича потужність підприємства. 

Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники 

та шляхи ефективного використання. 

Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, 

форми та шляхи її реалізації на підприємствах. 

Маркетингова та логістична діяльність підприємницьких 

структур. 

Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства. 

Затрати та собівартість продукції. 

Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: 

конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; 

реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та 

ліквідація підприємства. 

Види планування: стратегічне, тактичне планування й 

оперативно-календарне планування, бізнес-планування 

Вміння наукового інформаційного пошуку економічного 

спрямування. 

Вміння планування, аналізу і узагальнень професійної 

інформації. 

Опанування навичок організації професійної наукової 

діяльності. 

Вивчення та практичне застосування технологій та технік 

представлення наукових досягнень економічного спрямування. 

3 Орієнтація 

програми 

Освітня, дослідницька та прикладна. Наукові дослідження з 

новими та удосконаленими, практично спрямованими і цінними 

теоретичними і методичними результатами. 

4 Особливості 

програми 

Освітня складова програми. Програма реалізується у 

невеликих групах дослідників. Програма передбачає 

диференційований підхід до аспірантів очної і заочної форми 

навчання та здобувачів.  

Програма передбачає 42 кредити ЄКТС для обов’язкових 

навчальних дисциплін, з яких 12 кредитів ЄКТС – це 

дисципліни загальної підготовки (філософія наукової думки, 

іноземна мова із спеціальності дослідження, планування та 

етика наукової роботи, що передбачають набуття аспірантом 

загальнонаукових (філософських) компетенцій, мовних 

компетенцій, 15 кредитів (методологія економічних досліджень, 

сучасні економічні теорії, сучасні математичні моделі в 

практиці наукових досліджень, сучасні освітні технології у 

вищій школі) дисципліни, які допоможуть здобути      

універсальні навички дослідника та викладача. Ще 23 кредити  

ЄКТС передбачено на дисципліни професійної підготовки, з 

яких 8 кредитів ЄКТС – для вибіркових дисциплін. 

Наукова складова програми. Наукова складова освітньо-

наукової програми передбачає здійснення власних наукових 

досліджень під керівництвом одного або двох наукових 

керівників з відповідним оформлення одержаних результатів у 

вигляді дисертації. На цю складову програми виділяється 190 

кредитів ЄКТС, а оформляється вона окремо у вигляді 

індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є складовою 

частиною навчального плану.  

Особливістю наукової складової освітньо-наукової 



програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  є те, що окремі 

складові власних наукових досліджень аспіранти зможуть 

виконувати під час практичних занять з дисциплін професійної 

підготовки. 

 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаш-

тування 
Дослідницька та викладацька діяльність у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

Адміністративна та управлінська діяльність у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.. 

Посади згідно класифікатора професій України. 

Асистент (2310.2), доцент (2310.1), професор (2310.1), директор 

(керівник) малого промислового підприємства (фірми) (1312), 

директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, 

проектної) (1210.1), директор (начальник) професійного 

навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, 

професійного училища і т. ін.) (1210.1), директор (начальник, 

інший керівник) підприємства (1210.1), директор (ректор, 

начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, 

інституту, академії, університету і т. ін.) (1210.1), директор 

курсів підвищення кваліфікації (1210.1), директор науково-

дослідного інституту (1210.1), директор центру підвищення 

кваліфікації (1229.4), завідувач (начальник) відділу (науково-

дослідного, конструкторського, проектного та ін.) (1237.2), 

завідувач відділення у коледжі (1229.4), завідувач господарства 

(агровиробничого) (1221.2), завідувач лабораторії (науково-

дослідної, підготовки виробництва) (1237.2). 

Місце працевлаштування. Міністерство аграрної 

політики і продовольства України, вищі навчальні заклади, 

науково-дослідні інститути (станції, лабораторії), державні 

аграрні підприємства, коледжі. 

2 Продовження 

освіти 
Навчання для розвитку та самовдосконалення у 

науковій та професійній сферах діяльності, а також інших 

споріднених галузях наукових знань: 

 підготовка на 9-ому (постдокторському) рівні НРК 

України у галузі економіки; 

 навчання на 8-ому (докторському) рівні НРК України у 

споріднених галузях наукових знань; 

 освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у 

тому числі і за кордоном), що містять додаткові освітні 

компоненти. 

 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

Підхід до викладання та навчання передбачає: 

 впровадження активних методів навчання, що 

забезпечують особистісно-зорієнтований підхід і розвиток 

мислення у аспірантів (здобувачів); 

 тісна співпраця аспірантів (здобувачів) зі своїми 

науковими керівниками; 

 підтримка та консультування аспірантів (здобувачів) з 

боку науково-педагогічних та наукових працівників 



Таврійського державного агротехнологічного університету і 

галузевих науково-дослідних інститутів; 

 залучення до консультування аспірантів (здобувачів) 

визнаних фахівців-практиків підприємницьких структур та 

науки; 

 інформаційну підтримку щодо участі аспірантів 

(здобувачів) у конкурсах на одержання наукових стипендій, 

премій, грантів (у тому числі у міжнародних); 

 надання можливості аспірантам (здобувачам) приймати 

участь у підготовці наукових проектів на конкурси 

Міністерства освіти і науки України; 

 безпосередню участь у виконанні бюджетних та 

ініціативних науково-дослідних робіт. 

2 Система 

оцінювання 

Освітня складова програми. Система оцінювання знань за 

дисциплінами освітньо-наукової програми складається з 

поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль знань аспірантів проводиться в усній 

формі (опитування за результатами опрацьованого матеріалу). 

Підсумковий контроль знань у вигляді екзамену/заліку 

проводиться у письмовій формі з подальшою усною 

співбесідою. 

У межах дисциплін, які забезпечують професійну 

підготовку, позитивні оцінки з поточного і підсумкового 

контролю можуть виставлятися автоматично, якщо аспірантом 

підготовлені та опубліковані наукові статті у збірниках, які 

входять до фахових видань та/або видань, які включені до 

міжнародних наукометричних баз. Кількість статей та їх 

тематика узгоджується з науковим керівником.  

Наукова складова програми. Оцінювання наукової 

діяльності аспірантів (здобувачів) здійснюється на основі 

кількісних та якісних показників, що характеризують 

підготовку наукових праць, участь у конференціях, підготовку 

окремих частин дисертації відповідно до затвердженого 

індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача). 

Звіти аспірантів (здобувачів), за результатами виконання 

індивідуального плану, щорічно затверджуються на засіданні 

кафедр та вченій раді інституту (факультету) з рекомендацією 

продовження (або припинення) навчання в аспірантурі.  

3 Форма 

контролю 

успішності 

навчання 

аспіранта 

(здобувача) 

Освітня складова програми. Підсумковий контроль 

успішності навчання аспіранта (здобувача) проводиться у 

формі: 

 екзамен – за результатами вивчення таких обов’язкових 

дисциплін освітньої програми, як філософія та іноземна мова за 

професійним спрямуванням, а також комплексний фаховий 

екзамен за результатами вивчення дисциплін професійної 

підготовки; 

 залік – за результатами вивчення всіх інших дисциплін 

передбачених навчальним планом. 

Наукова складова програми. Кінцевим результатом навчання 

аспіранта (здобувача) є належним чином оформлений, за 

результатами наукових досліджень, рукопис дисертації,  її 

публічний захист та присудження йому наукового ступеня 



доктора філософії зі спеціальності 076 -  Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність 

 

Е  Програмні компетенції 

1 Загальні 

(універсальні) 

Абстрактне обґрунтування та моделювання проблеми: 

здатність визначати відповідні проблеми та окреслювати їх так. 

щоб просувати та трансформувати наукові знання та розуміння. 

Дослідницька здатність. Компетентно ініціювати та виконувати 

(індивідуально або в науковій групі) наукові дослідження.  

Самостійна праця, керування часом). Здатність 

організовувати набуття теоретичних та практичних 

інструментів, скеровуючи зусилля та об'єднуючи результати 

різних досліджень та аналізів, представляючи остаточний 

результат до визначеного кінцевого терміну. 

Групова робота. Здатність працювати у великій науковій групі, 

мотивувати людей та досягати спільних цілей, розробляти та 

управляти проектами, приймати обґрунтовані рішення, 

розуміючи відповідальність за результати роботи, а також беручи до 

уваги бюджетні витрати та персональні обов’язки.   

Креативність. Потенціал креативності у генерування ідей та 

досягненні наукових цілей. 

Комунікативні навички. Здатність ефективно спілкуватися із 

спеціальною та загальною аудиторіями, а також представляти 

складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, 

використовуючи відповідну наукову термінологію та методи. 

Міжнародний кругозір. Здатність працювати у великій 

інтернаціональній групі, ставитися із повагою до національних та 

культурних традицій інших членів групи. 

Управлінські здатності. Здатність працювати в умовах обмеженого 

часу та ресурсів, а також мотивувати та керувати роботою інших для 

досягнення поставлених цілей. 

Викладацькі здатності. Компетентність навчати студентів 

бакалаврського рівня на практичних та семінарських заняттях. 

Якість та етичні зобов’язання. Знання стандартів та типу  

мислення, необхідних для наукового дослідження та 

опублікування його результатів, зокрема критична обізнаність 

та інтелектуальна чесність. Демонструвати прихильність до 

етичних зобов’язань та етики поведінки в наукових дослідженнях. 

2 Спеціальні 

(фахові) 

Інтелектуальні компетентності: здатність до аналітико-

прогностичної та інноваційної діяльності, розробки і 

обґрунтування вибору найбільш ефективних управлінських 

рішень у сфері підприємницької діяльності. 

Когнітивні компетентності. знання і розуміння 

найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій 

підприємництва, уміння застосовувати ці знання для 

розв’язання задач якісного і кількісного характеру. 

Інтегративні здатності. Компетентність до інтеграції знань, умінь і 

навичок та їх ефективного використання в умовах швидкої адаптації 

організацій до вимог зовнішнього середовища.   

Навики критичності та самокритичності здатність 

рецензувати публікації та презентації з підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності, а також брати участь у 



міжнародних наукових дискусіях, висловлюючи та відстоюючи 

свою позицію.  

Управлінські соціально-психологічні здатності. Емоційна, 

перцептивна, концептуальна і поведінкова компетентність - 

здатність до лідерства, до цілепокладання, уміння реалізувати 

стратегії, плани і здатність до новаторської діяльності, знання і 

вміння у сфері сприйняття, розуміння поведінки людей, мотивація їх 

діяльності, високий рівень емпатичності й комунікативної культури. 

Організаційні здатності. Компетентність у специфічних сферах 

підприємницької діяльності - прийнятті рішень, збиранні й аналізі 

інформації, методах роботи з людьми,  раціональної організації праці   

тощо. 

Міжособистісні здібності.  Співпраця в місцевому та 

міжнародному середовищі для завершення спеціальних завдань, 

пов'язаних з підприємництвом, торгівлею та біржовою 

діяльністю (збирання та опрацювання даних, розвиток аналізу, 

подання та обговорення результатів) 

Ділові здатності. Компетентність до управлінських вмінь і навичок: 

діагностувати організаційну систему, інтерпретувати ситуацію і 

робити правильні висновки, оперативно приймати і реалізовувати 

нестандартні рішення тощо. 

Функціональні компетентності. Широке застосування 

інновацій, ІТ - технологій та процедур й інструментів у  

підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності, налагодження 

співпраці із науковими партнерами, асоціаціями, державними та 

європейськими й міжнародними інституціями, навички 

інноваційних управлінських технологій та управління 

людськими ресурсами, управління процесами інноваційного 

розвитку. 

Інформаційні технології. Здатність вільно 

використовувати ІТ для наукових розробок та впровадження 

проектів, визначати, отримувати, аналізувати та поєднувати 

інформацію з різних джерел, документів та текстів для розгляду 

відповідних проблем підприємницької діяльності. 

F Програмні результати навчання 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін 

 Нормативні навчальні дисципліни 

 Цикл дисциплін загальнонаукової та універсальної дослідницької підготовки 

Здобувач повинен уміти 

Оволодіти загальнонауковими 

(філософськими) 

компетентностями, спрямованими 

на формування системного 

наукового світогляду, професійної 

етики та загального культурного 

кругозору. Здатність 

проаналізувати вплив науково-

технічного прогресу на розвиток 

суспільства.  

Вміти знаходити точки дотику 

Здобувач повинен знати 

Знання та розуміння 

відмінностей науки від пара 

науки і лженауки. Знати головні 

вимоги наукового методу. 

Володіти навичками аналізу 

власної наукової творчості.  

Знати філософські основи 

методології наукового 

дослідження і їхнє значення для 

формування світогляду 

майбутніх докторів філософії. 

Філософія науки 



філософії та науки і розуміти 

діалектику їх взаємодії. 

Здобувач повинен уміти 

Володіти здатністю планувати і 

проводити експерименти, 

обробляти і аналізувати їх 

результати; готувати наукові 

звіти, а також публікації за 

результатами виконання 

досліджень; планувати доповіді і 

аргументовано захищати 

результати виконаної наукової 

роботи; планувати діяльність за 

основними освітніми програмами 

вищої освіти; здатністю планувати 

і аналізувати сучасні проблеми 

економічної сучасності; здатністю 

розробляти та планувати, на 

основі дослідження методологічні 

та методичні основи економічної 

діяльності; планувати 

послідовність участі у 

міжнародних наукових програмах, 

грантах тощо. 

Знати про етичну відповідальність 

за повноцінність, що виробляється 

ним у науковому продукті, а саме: 

коректність у використанні 

роботи своїх побратимів; 

бездоганна вимогливість до 

достовірності матеріалу; строгість 

аналізу і міцна обгрунтованість 

зроблених висновків. 

Здобувач повинен знати 

Використовувати методи 

планування під час проведення 

наукового дослідження; 

формувати систему планових 

показників виробництва 

продукції (надання послуг), що 

базується на маркетинговому 

пiдходi при визначенні 

оптимальних її обсягів; 

проведення експериментальних 

і теоретичних досліджень; 

аналізувати наукові данні; 

проводити статистичну обробку 

одержуваних даних і їх 

інтерпретацією; аналізувати 

данні наукових досліджень та 

формулювати обгрунтовані 

висновки; обгрунтовано 

готувати наукові статті, 

доповіді.  

Проводити, з точки зору етики 

у наукових дослідженнях: 

чистоту проведених 

експериментів; наукову 

сумлінність у теоретичних 

дослідженнях; негативне 

ставлення до плагіату; високий 

професіоналізм; безкорисливий 

пошук і відстоювання істини. 

 

Планування та 

етика наукової 

роботи 

Здобувач повинен уміти 
Формулювати задачі, теоретичні 

посилки і робочі гіпотези; 

добирати і  аналізувати необхідну 

інформацію по темі наукового 

дослідження; прогнозувати 

соціально-економічні процеси; 

узагальнювати результати 

досліджень і формулювати 

висновки та пропозиції; 

працювати з джерелами 

інформації; оформляти результати 

наукових досліджень; 

сформувати певні навички при 

роботі з технічними засобами 

навчання, основною та 

додатковою літературою, з 

законодавчими та нормативними 

Здобувач повинен знати 

Закономірності розвитку 

науки, методологію та 

методику проведення наукових 

досліджень; особливості  

структурної  побудови при 

проведенні наукового 

дослідження; стильові 

особливості тексту; форми 

подання окремих видів 

текстового та ілюстративного 

матеріалу; умови використання 

різних методів дослідження, 

форм та методів обробки 

інформації. 

 

Методологія 

економічних 

досліджень   



документами 

Здобувач повинен уміти 

Оцінювати наукові парадигми 

економічного розвитку, виходячи 

з принципу історизму.  

Комплексність та системність 

аналізу факторів, що визначають 

розвиток економічних шкіл. 

Здатність проаналізувати вплив 

науково-технічного прогресу на 

розвиток економічної науки.  

Вміти знаходити точки дотику 

філософії та економічної теорії і 

розуміти діалектику їх взаємодії. 

Здобувач повинен знати 

Основні відмінності між 

сучасними економічними 

школами, виходячи з об’єктів 

дослідження, теоретико-

методологічної бази. Методику 

та методологію дослідження 

сучасних економічних шкіл. 

Знання та розуміння 

відповідних методів наукових 

досліджень, вміння та навики  

використовувати їх на рівні 

доктора філософії. 
 

Сучасні 

економічні теорії    

Здобувач повинен уміти 

Програмувати наукове 

дослідження; висувати і 

перевіряти наукові гіпотези; 

робити науковий опис об’єкта 

дослідження; обґрунтовувати 

методи дослідження, якісного і 

кількісного аналізу; 

 використовувати інтернет- 

простір та інтернет-ресурси науки; 

оцінювати результати наукового 

дослідження; використовувати 

знання з методології наукових 

досліджень у процесі підготовки, 
застосувати інформаційні системи 

для автоматизації оброблення 

інформації у сфері економіки 

Здобувач повинен знати 

сутність сучасних проблем 

методології науки; закони та 

їхню роль у науковому 

дослідженні; методи аналізу і 

побудови наукових теорій у 

прикладних науках; 

моделювання економічних 

систем і процесів; методи 

інформаційно-економічного 

обґрунтування прийняття 

управлінських рішень; 

 технології наукової творчості в 

інформаційній економіці; 

організацію і планування 

науково-дослідної роботи 

Сучасні 

математичні 

моделі в практиці 

наукових 

досліджень 

Здобувач повинен уміти 

Розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі професійної та 

дослідницько-інноваційної 

діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань з 

сучасних освітніх технологій, 

зокрема з підготовки та методики 

проведення занять та професійної 

практики викладача вищого 

навчального закладу; 

писати, розмовляти та слухати 

відповідно до різних регістрів 

рідною та іноземною мовою, 

представляючи проблеми 

впровадження інноваційних 

освітніх технологій. 

визначати, мати доступ, 

аналізувати та поєднувати 

Здобувач повинен знати 

Знання стандартів і типу 

мислення, необхідних для 

наукового дослідження та 

опублікування, включаючи 

критичну обізнаність та 

інтелектуальну чесність. 

основні поняття інтерактивних 

методів навчання; детальні або 

дуже детальні знання 

спеціальної області 

дослідження у поєднанні зі 

знаннями загальної наукової 

дискусії та внеску до 

індивідуальної області 

дослідження. 
 

Сучасні освітні 

технології у 

вищій школі    



інформацію з різних джерел, 

документів та текстів для розгляду 

відповідних задач 

Здатність знаходити, відбирати, 

контекстуалізувати та 

інтерпретувати значні кількості 

рукописного та документального 

матеріалу. 

Розуміння та здатність 

застосовувати на практиці 

принципи дослідження в 

традиційних та інноваційних 

освітніх технологіях. 
1.2 Цикл дисциплін мовної підготовки 

Здобувач повинен уміти 

Здатність представляти свої 

результати дослідження 

іноземною мовою. 

Здатність писати, розмовляти та 

слухати відповідно до різних 

регістрів іноземною мовою, 

представляючи проблеми з 

агрономії; знання про 

використання та модальність 

медіа. 

Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 

Здобувач повинен знати 

Знання та розуміння іноземної 

мови, вміння та навики 

використовувати її для 

представлення наукових 

результатів в усній та 

письмовій формах, розуміння 

іншомовних наукових та 

професійних текстів, вміння та 

навички спілкування в 

іншомовному науковому і 

професійному середовищах, 

вміння працювати спільно з 

дослідниками з інших країн. 

Іноземна мова зі 

спеціальності 

дослідження 

 

1.3 Цикл дисциплін професійної підготовки 

Здобувач повинен уміти 

– основні конкурентні 

переваги та способи їхнього 

досягнення конкретним 

підприємством в залежності від 

ситуації, що складається; 

– базові різновиди 

конкурентних стратегій, основні 

типи ринків та відповідні їм 

ефективні стратегії конкуренції;  

– загальні та специфічні 

чинники, що визначають рівень 

конкурентоспроможності 

підприємства; 

– зміст основних положень 

сучасної концепції менеджменту 

якості;  

– послідовність етапів 

створення на підприємстві 

системи менеджменту якості і 

забезпечення її ефективного 

Здобувач повинен знати 

– здійснювати аналіз 

положення підприємства у 

конкурентному середовищі;  

– проводити діагностику та 

ревізію поточної конкурентної 

стратегії;  

– здійснювати аналіз 

конкурентних переваг, якими 

володіє підприємство, та 

визначати ті, що мають бути 

досягнутими в майбутньому 

для поліпшення його 

конкурентоспроможності; 

– виконувати розрахунки, що 

пов’язані з оцінкою ступеню 

інтенсивності конкуренції;  

– здійснювати розрахунки 

щодо обґрунтування 

організаційно-технічних 

рішень, що спрямовані на 

Управління 

конкурентоспром

ожністю суб’єктів 

підприємництва 



функціонування;  

сутність загальної концепції 

управління 

конкурентоспроможністю 

підприємства та специфічні 

особливості управління 

конкурентоспроможністю 

організацій різних типів. 

підвищення якості продукції і 

продуктивності виробництва;  

– виконувати розрахунки та 

здійснювати аналіз одиничних, 

групових та інтегральних 

показників 

конкурентоспроможності 

продукції та 

конкурентоспроможності 

підприємства; 

визначати та конкретизувати 

функції управління 

конкурентоспроможністю 

підприємства.методами оцінки 

ефективності управлінських 

рішень. 

Здобувач повинен уміти 

оцінку економічної (виробничо-

господарської) доцiльнi умови 

постачання матеріальних ресурсів;  

– виконувати діяльності 

підприємств з метою визначення; 

– перспективних напрямків 

органiзацiйно-технічного 

розвитку об’єкту планування та 

прогнозування; 

– формування планів оновлення 

продукції та здійснення контролю 

за їх виконанням; 

– виявлення резервів 

підвищення ефективності 

використання трудових, 

матеріально-технічних та 

фінансових ресурсів; 

– виконувати фінансово-

економічні розрахунки, 

проводити техніко-економічний 

аналіз, 

– обґрунтовувати наукові, 

технічні і організаційні рішення 

на основі економічних критеріїв у 

рамках майбутньої 

професіональної діяльності; 

– розробляти міри підвищення 

ефективності реалізації проекту, 

використовуючи у економічних 

розрахунках математичні методи 

та обчислювальну техніку. 

Здобувач повинен знати 

– сутність прогнозування і 

планування як об’єктивної 

економічної категорії; 

– місце прогнозування і 

планування в сучасній 

єкономічній системі та їх 

взаємозв’язок з іншими 

функціями управління; 

– методологічні засади 

прогнозування та планування, 

зміст та призначення принципів 

планування; 

– систему планів і їх 

змістовне навантаження, 

взаємозв’язок понять та 

показників; 

– сутність основних методів, 

що використовуються під час 

проведення планово-

економічних розрахунків та їх 

прогнозування; 

– зміст планів за напрямками 

функціонування; 

–  усвідомити важливість 

світового досвіду розробки та 

оцінки проектів для їхньої 

подальшої діяльності; 

– здобути знання про 

найважливіші чинники і 

критерії, які враховуються на 

різних стадіях життєвого циклі 

проекту прогнозування. 
 

Прогнозування та 

планування 

діяльності 

підприємницьких 

структур 

Здобувач повинен уміти 

визначати та класифікувати малі 
Здобувач повинен знати 

організаційно-правові форми 
Управління 

економічною 



підприємства за організаційно-

правовими формами; 

розробляти техніко-економічне 

обґрунтування створення малого 

підприємства; 

розробляти  пакет необхідних 

документів для державної 

реєстрації малого підприємства; 

здійснювати державну реєстрацію 

малого підприємства; 

розробляти пакет документів для 

внутрішнього користування на 

підприємстві (штатний розпис, 

положення про організацію та 

оплату праці, порядок розподілу 

прибутку); 

аналізувати фінансово-

господарську діяльність 

підприємства, робити висновки та 

пропозиції; 

здійснювати розрахунок 

економічної ефективності малих 

підприємств; 

підприємництва, що діють в 

Україні; 

види малих підприємств за 

організаційно-правовими 

формами; 

види організаційних структур 

управління малими  

підприємствами; 

основні принципи організації 

науково-дослідного процесу в 

малих підприємствах; 

теоретичні аспекти фінансової 

діяльності малих підприємств; 

методику розрахунку 

показників економічної 

ефективності діяльності малих 

підприємств; 

 

 

діяльністю 

суб’єктів малого 

бізнесу 

 Вибіркові навчальні дисципліни 

2.1 Цикл дисциплін професійної підготовки 

 Здобувач повинен уміти 

Обґрунтовувати вибір 

функціональних, економічних та 

екологічних критеріїв оптимізації 

та вибору рішень відповідно до 

конкретної ситуації. Правильно 

формулювати економічні задачі та 

вибирати раціональні методи їх 

вирішення. Використовувати 

методи оптимізації, 

функціонально-вартісного аналізу, 

багатокритеріальної оцінки щодо 

вдосконалення систем. 

Обґрунтовувати стратегії розвитку 

систем у підприємництві, торгівлі 

та біржовій діяльності. 

Здобувач повинен знати 

Цілі та критерії професійної 

діяльності, пріоритети в 

системі виробничих цінностей 

та їх динаміку, основні 

принципи аналізу виробничих 

ситуацій і систем, принципи 

формулювання задач, основні 

методи обґрунтування рішень і 

стратегій, методи колективного 

вирішення виробничих задач, 

принципи взаємодії спеціалістів. 
 

Стратегічний 

розвиток систем у 

підприємництві, 

торгівлі та 

біржовій 

діяльності 

Здобувач повинен уміти  

 проводити ідентифікацію 

та аналіз ключових проблем на 

підприємстві; 

 оцінювати рівень ризику 

підприємницької діяльності з 

використанням економіко-

математичних методів; 

 проводити прогнозування 

та аналіз господарських рішень; 

 застосовувати економіко-

Здобувач повинен знати 

 основні принципи та підходи 

до обґрунтування 

господарських рішень у різних 

умовах функціонування 

підприємства (визначеності, 

невизначеності, ризику); 

 сучасні економіко-

математичні методи та моделі 

обґрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків;  

 Прийняття 

рішень в умовах 

невизначеності та 

ризику 



математичні методи та моделі в 

процесі розробки і прийняття 

господарських рішень; 

 здійснювати обґрунтований 

вибір оптимального 

господарського рішення на 

підставі критеріїв в умовах 

невизначеності та ризиків; 

  визначати напрями та методи 

регулювання господарських 

ризиків на підприємстві. 

. 

 природу виникнення 

невизначеності та ризиків, їх 

різновиди і вплив на якість 

господарських рішень; 

теоретичні аспекти ризик-

менеджменту;  

 напрями регулювання та 

методи зниження 

підприємницьких ризиків;  
 

Здобувач повинен уміти 

узагальнити підходи до 

трактування та визначити 

взаємозв’язок між категоріями 

«інвестиційне забезпечення»; 

- виокремити концептуальні 

складові інвестиційного 

забезпечення розвитку 

підприємств, сформулювати його 

цілі та завдання; 

- здійснити комплексний аналіз 

стану та тенденцій інвестиційного 

забезпечення підприємств; 

- обґрунтувати методичний підхід 

та здійснити оцінку впливу 

інвестиційного забезпечення 

підприємств на рівень їх розвитку; 

- розробити рекомендації з 

формування інвестиційного 

забезпечення та підвищення його 

ефективності в підприємствах 

залежно від галузевого 

спрямування та ефективності 

діяльності; 

- здійснити прогнозування рівня 

інвестиційного забезпечення та 

моделювання його впливу на 

розвиток підприємств; 

- обґрунтувати можливості 

застосування кредитних 

інструментів та державної 

підтримки у формуванні 

інвестиційного забезпечення 

розвитку сільськогосподарських 

підприємств 
 

Здобувач повинен знати:  

підходи до трактування та 

взаємозв’язок між категоріями 

«інвестиційне забезпечення», 

«розвиток підприємства»; 

- концептуальні складові 

інвестиційного забезпечення 

розвитку підприємств; 

- методику комплексного 

аналізу стану та тенденцій 

інвестиційного забезпечення 

підприємств; 

- методичний підхід до оцінки 

впливу інвестиційного 

забезпечення підприємств на 

рівень їх розвитку; 

- особливості формування 

інвестиційного забезпечення та 

підвищення його ефективності 

в підприємствах залежно від 

галузевого спрямування та 

ефективності діяльності; 

- методику прогнозування рівня 

інвестиційного забезпечення та 

моделювання його впливу на 

розвиток підприємств; 

- можливості застосування 

кредитних інструментів та 

державної підтримки у 

формуванні інвестиційного 

забезпечення розвитку 

сільськогосподарських 

підприємств 

Інвестиційне 

забезпечення 

підприємництва, 

торгівлі та 

біржової 

діяльності 

Здобувач повинен уміти 

Розробляти та обґрунтовувати 

управлінські рішення щодо 

забезпечення ефективності 

Здобувач повинен знати:  

нноваційного розвитку 

підприємства, його основні 

етапи та принципи ефективної 

Інноваційний 

розвиток 

суб’єктів 

підприємництва 



інноваційного розвитку суб’єктів 

господарювання. Оцінювати стан, 

динаміку, ефективність 

використання інноваційного 

потенціалу підприємства та 

обґрунтовувати пріоритетні 

напрямки його нарощування. 

Ідентифікувати та оцінювати 

ризики інноваційної діяльності, а 

також контролювати їхній рівень 

засобами ризик-менеджменту  
 

взаємодії учасників даного 

процесу; 

Світовий досвід державної 

підтримки інноваційного 

розвитку підприємства, методи 

та моделі його державного 

регулювання; 

Стратегії виходу підприємств із 

кризового стану на основі 

впровадження інновацій; 

Інструментарій залучення 

інвестицій в інновації та 

методичні засади оцінювання 

результативності інвестування; 

 

G Програмні результати наукової роботи 
 Підготовка та публікація наукових статей (кількість яких передбачена 

відповідними нормативно-правовими актами), монографій, науково-методичних 

рекомендацій, тез доповідей. 

 Участь у виконанні бюджетних, госпдоговірних та ініціативних науково-

дослідних робіт (тем).  

Участь з доповідями на конференціях, семінарах, форумах. 

 Впровадження результатів дослідження у виробництво та навчальний процес. 

Підготовка і публічний захист дисертації на засіданні спеціалізованої вченої 

ради.  
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