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А 

Мета (цілі) освітньої програми: підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних 

науковців, здатних здійснювати аналітичні дослідження і прогнозувати розвиток економічної, 

політичної, соціальної та інформаційної сфер суспільства на макро, мезо та мікро-рівнях, а також 

займатися викладацькою діяльністю із застосуванням передових прийомів, різноманітних 

дидактичних методів та інтенсивних технологій, легко адаптуватися до нових видів і форм 

викладання, проведення наукових досліджень в умовах швидких темпів розвитку світової 

спільноти та глобалізації світу. 

В Загальна характеристика 

1 
Назва галузі знань та 

спеціальності 

07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
2 Фокус програми 

Спеціальна. Формування та розвиток професійної 

компетентності для здійснення аналітичної, дослідницької та 

інноваційної діяльності у галузі економіки з урахуванням 

сучасних вимог науки, політики, світового медіапостору, 

загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Акцент на 

здобутті теоретичних знань, умінь і навичок та інших 

компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, 

розв’язання комплексних проблем у галузі економіки, оволодіння 

методологією наукової та педагогічної діяльності, а також 

проведення власного наукового дослідження, результати якого 

мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

3 Вид програми Освітньо-наукова. 
4 Особливості програми 

Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з 

організації проведення наукових досліджень у сфері економіки та 

викладацької і науково-дослідницької роботи у вищій школі. 

С Працевлаштування та продовження освіти 
1 Працевлаштування Вимогами до посад є наявність завершеного навчання та 

захищеного наукового дослідження високого рівня, досвід 

дослідницької і викладацької роботи у вищих навчальних 

закладах або дослідницьких установах. Робочі місця у вищих 

навчальних закладах, науково-дослідних установах, державній 

службі, органах місцевого самоврядування; у відділах 

відповідного профілю центральних органів виконавчої та 

законодавчої влади, 

Основні посади, місця роботи: викладач, доцент, завідувач 

кафедри вищого навчального закладу; директор (ректор, 

начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, 

інституту, академії, університету і т. ін.). Молодший науковий 

співробітник, науковий співробітник; 
 



 

  
науковий співробітник- консультант. Начальник відділу, 

управління, головного управління (місцеві, центральні органи 

державної влади); аналітик, консультант (в апараті органів 

державної влади, виконкому); вища посадова особа громадської 

організації у галузі економіки. 

2 
Продовження освіти Можливість навчатися за програмами другого 

наукового ступеня (доктора наук) 

Б Технології навчання та системи оцінювання 
1 Технології навчання Пасивні (пояснювально-ілюстритивні); активні (проблемні, 

інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні, 

саморозвиваючі, позиційне та контекстне навчання, технологія 

співпраці) тощо. 
2 Система оцінювання 

- види контролю: поточний , тематичний, періодичний, 

підсумковий, самоконтроль; 

- форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий 

контроль, захист індивідуальних робіт, доповідні на семінарських 

заняттях, есе, підсумкова атестація - захист дисертаційної роботи; 

оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

чотирибальною шкалою - («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») і вербальною - («зараховано», «не зараховано»). 

Е Складові професійної компетентності 
 

В результаті освоєння програми аспірантури у випускника повинні бути сформовані: 

- Універсальні компетенції, які не залежать від конкретного напряму підготовки; 

- Загальнопрофесійні компетенції, що визначаються напрямком підготовки; 

- Професійні компетенції, які визначаються спрямованістю (профілем) програми 

аспірантури в рамках напряму підготовки. 
1 універсальні компетенції. 

- Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень, генерування 

нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в тому числі в 

міждисциплінарних областях (УК-1); 

- Здатність проектувати і здійснювати комплексні дослідження, в тому числі 

міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду з використанням знань в 

області історії і філософії науки (УК-2); 

- Готовність брати участь у роботі вітчизняних та міжнародних дослідницьких колективів за 

рішенням наукових і науково-освітніх завдань (УК-3); 

- Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації на 

державному та іноземною мовами (УК-4); 

- Здатність слідувати етичним нормам у професійній діяльності (УК - 5); 

- Здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного 

розвитку (УК-6). 
2 загально-професійні компетенції: 

• Здатність самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність у відповідній 

професійній області з використанням сучасних методів дослідження та інформаційно- 

комунікаційних технологій (ЗПК-1); 

• Готовність організувати роботу дослідницького колективу в науковій галузі, що відповідає 

напряму підготовки (ЗПК-2); 

• Готовність до викладацької діяльності за освітніми програмами вищої освіти (ЗПК- 
3). 

3 професійними компетенціями: 

• Здатність застосовувати теорію і методологію фундаментальних і прикладних досліджень 

в галузі економіки, управління і фінансів з метою виявлення актуальних наукових проблем і 

дослідження закономірностей і тенденцій розвитку економічних процесів на регіональному та 

державному рівнях (ПК-1); 

• Здатність створювати економіко-математичні моделі, які мають достатню 
 



 

 

пояснювальну здатність для аналізу соціально-економічних явищ, ринків і господарської 

діяльності організацій різних організаційно-правових форм, органів державної влади та 

місцевого самоврядування (ПК-2); 

• Здатність розробляти програми проведення наукових досліджень і розробок в області 

економічної теорії і прикладних соціально-економічних досліджень різного рівня в рамках 

наукової спеціальності з метою організації діяльності зі збору та аналізу емпіричних даних і 

систематизації результатів проведених досліджень (ПК-3); 

• Здатність змістовно інтерпретувати й адаптувати отримані результати досліджень для 

вивчення ринків, діагностики діяльності економічних суб'єктів, оцінки існуючих 

соціально-економічних і фінансових ризиків і обґрунтування прогнозу динаміки основних 

фінансово-економічних показників на мікро-, мезо- і макрорівні (ПК-4); 

• Здатність використовувати результати досліджень для обґрунтування ринкових 

тенденцій, стратегій поведінки економічних суб'єктів, розробки управлінських рішень, їх 

критичної оцінки і формування пропозицій щодо вдосконалення організаційно- економічних 

механізмів і способів управління потоками матеріальних, інформаційних, фінансових і людських 

ресурсів (ПК-5); 

• Здатність адаптувати і узагальнювати результати сучасних економічних досліджень для 

цілей розробки освітніх програм, робочих планів і навчально-методичних матеріалів, викладання 

економічних і управлінських дисциплін та керівництва науково-дослідною роботою студентів 

(ПК-6). 

р Результати навчання 

Універ 

сальні 

компе 

тенції 

(УК) 

УК-1. Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень, 

генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в тому числі в 

міждисциплінарних областях. 

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ (УК-1) 

ЗНАТИ: методи критичного аналізу і оцінки сучасних наукових досягнень, а також методи 

генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в тому числі в 

міждисциплінарних областях Шифр: З (УК-1) -1 

УМІТИ: аналізувати альтернативні варіанти вирішення дослідницьких і практичних 

завдань і оцінювати потенційні виграші / програші реалізації цих варіантів Шифр: У (УК- 1) -1 

УМІТИ: при вирішенні дослідницьких і практичних завдань генерувати нові ідеї, що 

піддаються операціоналізації виходячи з наявних ресурсів і обмежень Шифр: У (УК-1) -2 

ВОЛОДІТИ: навичками аналізу методологічних проблем, що виникають при вирішенні 

дослідницьких і практичних завдань, в тому числі в міждисциплінарних областях Шифр: В 

(УК-1) -1 

ВОЛОДІТИ: навичками критичного аналізу і оцінки сучасних наукових досягнень і 

результатів діяльності за рішенням дослідних і практичних завдань, в тому числі в 

міждисциплінарних областях Шифр: В (УК-1) -2 

УК-2. Здатність проектувати і здійснювати комплексні дослідження, в тому числі 

міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду з використанням 

знань в області історії і філософії науки 

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ (УК-2) 

ЗНАТИ: методи науково-дослідницької діяльності Шифр З (УК-2) -1 ЗНАТИ: Основні 

концепції сучасної філософії науки, основні стадії еволюції науки, функції та підстави наукової 

картини світу Шифр З (УК-2) -2 

УМІТИ: використовувати положення і категорії філософії науки для аналізу і оцінювання 

різних фактів і явищ Шифр: У (УК-2) -1 

ВОЛОДІТИ: навичками аналізу основних світоглядних і методологічних проблем, в.т.ч. 

міждисциплінарного характеру, що виникають в науці на сучасному етапі її розвитку Шифр: В 

(УК-2) -1 

ВОЛОДІТИ: технологіями планування в професійній діяльності в сфері наукових 

досліджень Шифр: В (УК-2) 

УК-3. Г отовність брати участь в роботі російських і міжнародних дослідницьких 

колективів за рішенням наукових і науково-освітніх завдань 
ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ (УК-3) 

ЗНАТИ: особливості подання результатів наукової діяльності в усній і письмовій 
 



формі при роботі в російських і міжнародних дослідницьких колективах Шифр: З (УК-3) 

УМІТИ: слідувати нормам, прийнятим в науковому спілкуванні при роботі у вітчизняних і 

міжнародних дослідницьких колективах з метою вирішення наукових і освітньо-наукових 

завдань Шифр: У (УК-3) -1 

УМІТИ: здійснювати особистісний вибір у процесі роботи у вітчизняних і міжнародних 

дослідницьких колективах, оцінювати наслідки прийнятого рішення і нести за нього 

відповідальність перед собою, колегами і суспільством Шифр: У (УК-3) -2 

ВОЛОДІТИ: навичками аналізу основних світоглядних і методологічних проблем, в.т.ч. 

міждисциплінарного характеру, що виникають при роботі за рішенням наукових і 

науково-освітніх завдань у вітчизняних або міжнародних дослідницьких колективах Шифр: В 

(УК-3) -1 

ВОЛОДІТИ: технологіями оцінки результатів колективної діяльності за рішенням 

наукових і науково-освітніх задач, в тому числі тих, що проводяться іноземною мовою Шифр: В 

(УК-3) -2 

ВОЛОДІТИ: технологіями планування діяльності в рамках роботи в російських і 

міжнародних колективах за рішенням наукових і науково-освітніх завдань Шифр: В (УК- 3) -3 

УК-4. Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації на 

державному та іноземною мовами. 

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ (УК-4) 

ЗНАТИ: методи і технології наукової комунікації державною та іноземною мовами. Шифр: 

З (УК-4) -1 

ЗНАТИ: стилістичні особливості представлення результатів наукової діяльності в усній і 

письмовій формі державною та іноземною мовами. Шифр: З (УК-4) -2 

УМІТИ: слідувати основним нормам, прийнятим в науковому спілкуванні 

державною та іноземною . Шифр: У (УК-4) -1 

ВОЛОДІТИ: навичками аналізу наукових текстів на державній та іноземній мові. Шифр: В 

(УК-4) -1 

ВОЛОДІТИ: навичками критичної оцінки ефективності різних методів і технологій 

наукової комунікації на державній та іноземній мові. Шифр: В (УК-4) -2 

ВОЛОДІТИ: різними методами, технологіями і типами комунікацій при здійсненні 

професійної діяльності державною та іноземною мовами. Шифр: В (УК-4) -3 

УК-5. Здатність слідувати етичним нормам у професійній діяльності. 

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ (УК-5) 

ЗНАТИ: основні етичні принципи професійної діяльності (законність, об'єктивність, 

компетентність, незалежність, ретельність, справедливість, чесність, гуманність, 

демократичність, професіоналізм, взаємоповага, конфіденційність) Шифр: З (УК-5) -1 УМІТИ: 

коректно ставиться до критики професійних досягнень наукової та бізнес- спільноти. Шифр: У 

(УК-5) -1 

УМІТИ: дотримуватися неупередженості, яка виключає можливість впливу на свою 

професійну діяльність рішень політичних партій і громадських об'єднань. Шифр: У (УК- 

5) -2 

ВОЛОДІТИ: правилами поведінки та етичних норм, пов'язаних із здійсненням професійної 

діяльності. Шифр: В (УК-5) -1 

ВОЛОДІТИ: правилами української мови, культурою своєї мови, не допускати 

використання лайок, грубих і образливих висловлювань. Шифр: В (УК-5) -2 

УК-6. Здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного та 

особистісного розвитку. 

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ 

(УК-6) 

ЗНАТИ: зміст процесу цілепокладання професійного та особистісного розвитку, його 

особливості та способи реалізації при вирішенні професійних завдань, виходячи з етапів 

кар'єрного зростання і вимог ринку праці. Шифр: З (УК-6) -1 

УМІТИ: формулювати цілі особистісного і професійного розвитку і умови їх 



  

 

досягнення, виходячи з тенденцій розвитку галузі професійної діяльності, етапів професійного 

зростання, індівідуально-особистісних особливостей. Шифр: У (УК-6)-1 УМІТИ: здійснювати 

особистісний вибір у різних професійних і морально-ціннісних ситуаціях, оцінювати наслідки 

прийнятого рішення і нести за нього відповідальність перед собою і суспільством. Шифр: У 

(УК-6) -2 

ВОЛОДІТИ: прийомами і технологіями цілепокладання, целереалізаціі і оцінки результатів 

діяльності за рішенням професійних завдань. Шифр: В (УК-6) -1 

ВОЛОДІТИ: способами виявлення і оцінки індівідуально-особистісних, професійно- 

значимих якостей і шляхами досягнення більш високого рівня їх розвитку. Шифр: В (УК- 6) -2 

Загаль 

нопро 

фесійн 

і 

компе 

тенції 

(ЗПК) 

ЗПК-1. Здатність самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність у 

відповідній професійній області з використанням сучасних методів дослідження та 

інформаційно-комунікаційних технологій. 
ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ (ЗПК-1) 

ЗНАТИ: сучасні способи використання інформаційно-комунікаційних технологій в обраній 

сфері діяльності Шифр З (ЗПК-1) -1 

УМІТИ: вибирати і застосовувати в професійній діяльності експериментальні та 

розрахунково-теоретичні методи дослідження. Шифр: У (ЗПК-1) -1 

ВОЛОДІТИ: навичками пошуку (в тому числі з використанням інформаційних систем і баз 

банних) і критичного аналізу інформації по тематиці проведених досліджень. Шифр: В (ЗПК-1) 

-1 

ВОЛОДІТИ: навичками планування наукового дослідження, аналізу отриманих результатів 

і формулювання висновків. Шифр: В (ЗПК-1) -2 

ВОЛОДІТИ: навичками представлення і просування результатів інтелектуальної 

діяльності. Шифр: В (ЗПК-1) -3 

ЗПК-2. Готовністю організувати роботу дослідницького колективу в науковій галузі, 

що відповідає напряму підготовки. 
ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ (ЗПК-2) 

ЗНАТИ: базові принципи і методи організації роботи дослідницького колективу в науковій 

галузі, що відповідає напряму підготовки. Шифр З (ЗПК-2) -1 

УМІТИ: складати загальний план роботи дослідницького колективу по заданій темі, 

пропонувати методи дослідження та способи обробки результатів, проводити дослідження за 

узгодженим з колективом плану, подавати отримані результати. Шифр: У (ЗПК-2) -1 

ВОЛОДІТИ: навичками пошуку (в тому числі з використанням інформаційних систем і баз 

банних) і критичного аналізу інформації по тематиці проведених досліджень. Шифр: В (ЗПК-2) 

-1 

ВОЛОДІТИ: навичками планування наукового дослідження, аналізу отриманих результатів 

і формулювання висновків. Шифр: В (ЗПК-2) -2 

ЗПК-3. Готовність до викладацької діяльності за освітніми програмами вищої освіти. 

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ (ЗПК-3) 

ЗНАТИ: нормативно-правові основи викладацької діяльності в системі вищої освіти. 

Шифр: З (ЗПК-3) -1 

ЗНАТИ: вимоги до кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Шифр: З 

(ЗПК-3) -2 

УМІТИ: здійснювати відбір і використовувати оптимальні методи викладання. Шифр: У 

(ЗПК-3) -1 

УМІТИ: керувати виконанням кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів. 

Шифр: У (ЗПК-3) -2 

ВОЛОДІТИ: технологією проектування освітнього процесу на рівні вищої освіти. Шифр: В 

(ЗПК-3) -1 

ПРОФ 

ЕСІЙ 

НІ 

КОМ 

ПК-1. Здатність застосовувати теорію і методологію фундаментальних і прикладних 

досліджень в області економіки, управління і фінансів з метою виявлення актуальних 

наукових проблем і дослідження закономірностей і тенденцій розвитку ринків та 

економічних суб’єктів. 
 



ПЕТЕ 

НТТТ

Т 

(ПК) 

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ (ПК-ІІ ЗНАТИ: 

фундаментальні основи економічної науки в рамках обраної спеціальності. Шифр: З (ПК-1) -1 

ЗНАТИ: основні ідеї та концепції представників наукових шкіл, які вивчають актуальні 

економічні проблеми в рамках обраної спеціальності. Шифр: З (ПК-1) -2 

ЗНАТИ: основні теоретико-методологічні концепції в рамках досліджуваної наукової 

проблеми за обраним фахом. Шифр: З (ПК-1) -3 

УМІТИ: визначати актуальні напрями дослідницької діяльності з урахуванням тенденцій 

розвитку науки і господарської практики. Шифр: У (ПК-1) -1 

УМІТИ: виділяти і обґрунтовувати авторський внесок в проведене дослідження, оцінювати 

його наукову новизну і практичну значимість за умови шанобливого ставлення до вкладу і 

досягнень інших дослідників, що займаються (займалися) даною проблематикою, дотримання 

наукової етики і авторських прав. Шифр: У (ПК-1) -2 

ВОЛОДІТИ: навичками теоретичного аналізу з метою формування системного уявлення 

про обраний науковому напрямку в рамках спеціальності. Шифр: В (ПК-1) -1 

ПК-2. Здатність створювати економіко-математичні моделі, які мають достатню 

пояснює здатністю для аналізу соціально-економічних явищ, ринків і господарської 

діяльності організацій різних організаційно-правових форм, органів державної 

влади та місцевого самоврядування. 

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ (ПК-2І ЗНАТИ: базові 

підходи до економіко математичного моделювання, що застосовуються для пояснення 

існуючих соціально-економічних закономірностей. Шифр: З (ПК-2) -2 

ЗНАТИ: способи економічного аналізу, адекватні для вивчення економічних суб'єктів і 

ринків з урахуванням їх особливостей. Шифр: З (ПК-2)-3 

УМІТИ: застосовувати стандартні методи економіко математичного моделювання для 

опису досліджуваних соціально-економічних явищ, тенденцій зміни ринків і розвитку 

діяльності господарюючих суб'єктів. Шифр: У (ПК-2)-1 

УМІТИ: будувати економічні моделі з розширенням стандартних меж їх застосування та 

використанням теоретико-методичного інструментарію обраного наукового напрямку в рамках 

спеціальності. Шифр: У (ПК-2) -2 

ВОЛОДІТИ: способами перевірки якості розроблюваних економіко-математичних моделей 

і їх пояснення. Шифр: В (ПК-2) -1 

ВОЛОДІТИ: сучасними методами, інструментами та технологією науково- 

дослідницької і проектної діяльності в певних галузях економічної науки. Шифр: В (ПК- 2) -2 

ПК-3. Здатність розробляти програми проведення наукових досліджень і розробок в 

області економічної теорії і прикладних соціально-економічних досліджень різного рівня 

в рамках наукової спеціальності з метою організації діяльності зі збору та аналізу 

емпіричних даних і систематизації результатів проведених досліджень. 

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ (ПК-3І ЗНАТИ: методи 

збору та обробки інформації, необхідної для соціально-економічних досліджень, яка має 

достатню достовірність і об'єктивність. Шифр: З (ПК-3) -1 

ЗНАТИ: основні принципи та алгоритми проведення прикладних досліджень в 

соціально-економічній сфері. Шифр: З (ПК-3) -2 

ЗНАТИ: нормативні документи для складання заявок, грантів, проектів НДР. Шифр: З 

(ПК-3) -3 

УМІТИ: систематизувати результати проведених наукових досліджень для виявлення 

тенденцій і закономірностей розвитку ринків, організацій та інших економічних суб'єктів. 

Шифр: У (ПК-3) -1 

УМІТИ: формувати бази даних економічної інформації для подальшого її використання в 

наукових дослідженнях. Шифр: У (ПК-3) -2 

УМІТИ: працювати з публічною звітністю господарюючих суб'єктів і аналітичними 

матеріалами різного рівня для ефективного їх застосування в наукових дослідженнях. Шифр: У 

(ПК-3) -3 ________________________________________________________________________   



УМІТИ: готувати заявки на отримання наукових грантів і укладення контрактів по НДР в 

галузі обраної наукової спеціальності. Шифр: У (ПК-3) -4 

ВОЛОДІТИ: сучасними методами збору і обробки інформації, необхідної для проведення 

соціально-економічних досліджень Шифр: В (ПК-3) -1 

ВОЛОДІТИ: методами планування, підготовки, проведення НДР, аналізу отриманих даних, 

формулювання висновків і рекомендацій за обраною спеціальністю Шифр: В (ПК- 3) -2 

ПК-4. Здатність змістовно інтерпретувати й адаптувати отримані результати 

досліджень для вивчення ринків, діагностики діяльності економічних суб’єктів, оцінки 

існуючих соціально-економічних і фінансових ризиків і обґрунтування прогнозу динаміки 

основних фінансово-економічних показників на мікро-, мезо- і макрорівні. 

ЗАПЛАНОВАНУ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ (ПК-4) 

ЗНАТИ: основні способи діагностики діяльності господарюючих суб'єктів, оцінки їх 

економічного розвитку. Шифр: З (ПК-4) -1 

ЗНАТИ: стандартні підходи до адаптації результатів соціально-економічних 

досліджень, які використовуються в рамках обраного наукового напрямку, для пояснення 

соціально-економічних явищ. Шифр: З (ПК-4) -2 

ЗНАТИ: способи інтерпретації даних, отриманих в результаті економіко- 

математичного моделювання. Шифр: З (ПК-4) -3 

УМІТИ: визначати критерії оцінки діяльності ринків і господарюючих суб'єктів для 

визначення рівня їх розвитку. Шифр: У (ПК-4) -1 

УМІТИ: формувати систему соціально-економічних і фінансових індикаторів, що 

відображають сутність досліджуваних явищ. Шифр: У (ПК-4)-2 

УМІТИ: визначати ризики та перспективи діяльності економічних суб'єктів на основі 

проведеної діагностики їх діяльності. Шифр: У (ПК-4) -3 

ВОЛОДІТИ: методами використання сучасного програмного забезпечення для аналізу та 

інтерпретації соціально-економічної і фінансової інформації, систематизації результатів 

досліджень. Шифр: В (ПК-4) -1 

ВОЛОДІТИ: навичками адаптації існуючих економічних інструментів оцінки та 

діагностики для врахування особливостей ринків і господарюючих суб'єктів. Шифр: В (ПК-4) -2 

ВОЛОДІТИ: навичками систематизації результатів проведених досліджень для формування 

прогнозу розвитку економічних суб'єктів на мікро-, мезо- і макрорівні.Шифр: В (ПК-4) -3. 

ПК-5. Здатність використовувати результати досліджень для обґрунтування 

ринкових тенденцій, стратегій поведінки економічних суб’єктів, розробки управлінських 

рішень, їх критичної оцінки і формування пропозицій щодо вдосконалення 

організаційно-економічних механізмів і способів управління 
потоками матеріальних, інформаційних, фінансових і людських ресурсів ЗАПЛАНОВАНУ 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ (ПК-5) 

ЗНАТИ: базові концепції теорії управління організаціями різного рівня. Шифр: З (ПК-5) -1 

ЗНАТИ: принципи планування діяльності економічних суб'єктів з метою 

ефективного використання ресурсів на мікро-, мезо- і макрорівні. Шифр: З (ПК-5) -2 

ЗНАТИ: тенденції розвитку соціально-трудових відносин, що сприяють кращому 

використанню людських ресурсів в діяльності економічних суб'єктів. Шифр: З (ПК-5) -3 

ЗНАТИ: основні підходи до вдосконалення організаційно економічних механізмів управління в 

рамках обраної спеціальності. Шифр: З (ПК-5) -4 

УМІТИ: представляти наукові результати за темою дисертаційної роботи у вигляді 

публікацій в рецензованих наукових виданнях. Шифр: У (ПК-5) -1 

УМІТИ: представляти результати НДР (в т.ч., дисертаційної роботи) академічній і бізнес 

спільноті. Шифр: У (ПК-5) -2 

УМІТИ: пропонувати і просувати рекомендації в сфері економічної і соціальної політики; 

розробляти рекомендації для організацій щодо поліпшення економічної діяльності. Шифр: У 

(ПК-5) -3 ________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВОЛОДІТИ: навичками розробки планів практичного впровадження результатів 

досліджень в діяльність господарюючих суб'єктів на стратегічному та оперативному рівні 

управління. Шифр: В (ПК-5) -1 

ВОЛОДІТИ: навичками обґрунтування стратегій поведінки економічних суб'єктів на 

основі систематизації результатів комплексних досліджень їх діяльності. Шифр: В (ПК- 
5) -2 

ПК-6. Здатність адаптувати і узагальнювати результати сучасних економічних 

досліджень для цілей розробки освітніх програм, робочих планів і навчально- 

методичних матеріалів, викладання економічних і управлінських дисциплін та 

керівництва науково-дослідною роботою студентів. 

ЗАПЛАНОВАНТ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ (ПК-6) 

ЗНАТИ: основні теоретичні та методичні засади ведення науково-педагогічної діяльності в 

системі вищої освіти. Шифр: З (ПК-6) -1 

ЗНАТИ: принципи розробки навчально-методичних матеріалів з метою організації 

ефективного навчального процесу. Шифр: З (ПК-6) -2 

ЗНАТИ: основні положення, закріплені в нормативно-правовій базі, що забезпечує 

ведення освітньої діяльності в системі вищої освіти України. Шифр: З (ПК-6) -3 

ЗНАТИ: загальні тенденції розвитку підходів до науково-педагогічної діяльності в системі 

вищої освіти України і за кордоном. Шифр: З (ПК-6) -4 

УМІТИ: формувати структуру навчального курсу і необхідних для його забезпечення 

навчально-методичних матеріалів. Шифр: У (ПК-6) -1 

УМІТИ: формулювати навчальні завдання на основі відомих теоретичних концепцій і 

результатів прикладних досліджень. Шифр: У (ПК-6) -2 

УМІТИ: організувати навчальний процес на основі сучасних освітніх технологій. Шифр: У 

(ПК-6) -3 

ВОЛОДІТИ: навичками об'єктивної оцінки знань на основі методичних матеріалів курсу. 

Шифр: В (ПК-6) -1 

ВОЛОДІТИ: навичками організації ефективного обміну інформацією в ході науково- 

педагогічної діяльності. Шифр: В (ПК-6) 

ВОЛОДІТИ: сучасними методами навчання за допомогою електронних освітніх ресурсів. 

Шифр: В (ПК-6) -3 _______________________________________________________________  


