
 

 



 



 



Профіль освітньої програми зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
Код і найменування спеціальності 

1. Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного підрозділу 

Хмельницький національний університет 

Факультет управління, адміністрування та туризму 

Кафедра економічної теорії, підприємництва та торгівлі 

Ступінь вищої освіти Доктор філософії (PhD) 

Назва освітньої 

кваліфікації 
Доктор філософії з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-наукова програма «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії – одиничний,  

освітня складова – 60 кредитів ЄКТС,  

термін навчання – 4 роки. 

Наявність акредитації - 

Цикл/рівень НРК – 8 рівень; FQ-EHEA – третій цикл; EQF LLL – 8 рівень 

Передумови 
Наявність ступеня вищої освіти магістра або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста 

Мова(и) викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 
5 років  

Інтернет адреса 

постійного розміщення 

освітньої програми 

https://khmnu.edu.ua/doktory-filosofiyi/ 

 

2. Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які 

володіють фундаментальними фаховими знаннями, сучасним світоглядом та практичними 

навичками, необхідними для розв’язання наукових та прикладних завдань у галузі професійної та 

дослідницько-інноваційної діяльності, здатних продукувати нові ідеї, проводити власні 

фундаментальні та/або прикладні дослідження 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 07 Управління та адміністрування 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

 

Об’єкт вивчення: діяльність суб’єктів господарювання 

підприємницьких, торговельних та біржових структур з орієнтацією 

на інноваційну наукову (дослідницьку) та педагогічну діяльність  

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців для 

підприємницьких, торговельних та біржових структур, які здатні 

продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми, проводити 

власні фундаментальні та/або прикладні дослідження, що 

передбачають глибинне переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань і професійних практик, здійснювати наукову та 

педагогічну діяльність.  

Теоретичний зміст предметної області: теоретико-методологічні, 

науково-методичні, фундаментальні та прикладні основи 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності, які 

забезпечують прийняття обґрунтованих професійних рішень з її 

розвитку.  

Методи, методики та технології: система загальнонаукових та 

спеціальних методів, методик та технологій для досліджень та/або 

інноваційної діяльності в підприємницьких, торговельних та біржових 

структурах  

https://khmnu.edu.ua/doktory-filosofiyi/


Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи (хмарні 

технології, комунікаційні технології передачі та обміну інформацією), 

спеціалізоване програмне забезпечення, прилади та обладнання, 

необхідні для виконання інноваційної науково-дослідної, педагогічної, 

професійної діяльності в підприємницьких, торговельних та біржових 

структурах. 

Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-наукова програма 

Основний фокус 

освітньої програми 

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за 

спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  

Ключові слова: підприємництво, невизначеність, 

конкурентоспроможність, сталий розвиток, інноваційно-інвестиційні 

стратегії, бізнес-моделювання, біржова діяльність, торгівля. 

Особливості програми Формування здобувачами фахових компетентностей для  

продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у сфері 

підприємництва та торгівлі, соціально відповідального бізнесу, 

соціально активного підприємства, проведення власних 

фундаментальних та прикладних досліджень, що передбачають 

глибинне переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 

і професійних практик. 

 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Працевлаштування на посадах наукових і науково-педагогічних 

працівників в наукових установах і закладах вищої освіти, інших 

посадах, що потребують кваліфікації 8 рівня НРК.  

Відповідно до Національного класифікатора професій (ДК 003:2010) 

може займати первинну посаду за категоріями: 

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери 

(управителі). Керівники підприємств, установ, організацій (12):  

- керівник науково-дослідного підрозділу (1237) 

- головний фахівець науково-дослідного підрозділу (1237.1) 

- начальник (Завідувач) науково-дослідного підрозділу (1237.2 

- керівник проектів та програм (1238) 

- керівник малих підприємств (Директор) (13)  

- менеджер (управитель) у сфері досліджень та розробок (1474) 

- консультант з питань комерційної діяльності та управління (1475.4) 

- менеджер (управитель) в інших сферах економічної діяльності 

(1479).  

Професіонали: викладачі вищих навчальних закладів (2310):  

асистент, викладач вищого навчального закладу (2310.2).  

Інші професіонали (24): професіонали у сфері державної служби, праці 

та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, 

інтелектуальної власності та інноваційної діяльності (241):  

- науковий співробітник в галузі праці та зайнятості (2412.1), 

консультант, професіонал з інноваційної діяльності, професіонал з 

інтелектуальної власності, фахівець з економічного моделювання 

екологічних систем, фахівець із сертифікації, стандартизації та якості 

(2419.2);  

- науковий співробітник з маркетингу, ефективності підприємництва, 

інтелектуальної власності та інноваційної діяльності (2419.1), 

- науковий співробітник в галузі економіки (2441.1). 

Подальше навчання Здобуття наукового ступеня доктора наук та додаткових кваліфікацій 

у системі освіти дорослих 

 



5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Лекції. Практичні заняття. Заняття з розв’язання проблем. Групова 

робота. Дослідження. Практика. Онлайн/електронне навчання. Самостійна 

робота.  

Класичні (пояснювально-ілюстративні) та активні (проблемні, 

інтерактивні, проєктні, саморозвиваючі, ігрові, ситуативні, позиційне та 

контекстне навчання, технологія співпраці) технології навчання. 

Оцінювання Письмові іспити, заліки, захист індивідуальних робіт, колегіальне 

оцінювання (peer assessment), рецензування (review), захист практики 

тощо.  

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань 

та/або професійних практик, застосовувати новітні методології 

наукової, педагогічної, професійної діяльності, здійснювати власні 

наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення. 

Загальні 

компетентності  

(ЗК) 

ЗK1. Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності на основі 

системного наукового світогляду та загального культурного кругозору 

із дотриманням принципів професійної етики та академічної 

доброчесності.  

ЗК2. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК3. Здатність працювати автономно.  

ЗК4 Здатність до міжособистісної взаємодії  

ЗК5. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

Фахові компетентності 

(ФК) 

ФК1. Здатність планувати і виконувати оригінальні дослідження на 

відповідному рівні, досягати наукових результатів, які можуть бути 

опубліковані у провідних наукових виданнях, впроваджені у 

практичну діяльність, що створюють нові знання у підприємницьких, 

торговельних та біржових структурах та/або дотичних до них 

міждисциплінарних напрямах  

ФК2. Здатність продукувати, обґрунтовувати нові ідеї, гіпотези і 

моделі та приймати науково обґрунтовані рішення у підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності.  

ФK3. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій 

освіті.  

ФK4. Здатність усно та/або письмово презентувати, обговорювати, 

апробовувати результати досліджень, розробок, проєктів українською 

та іноземною мовами.  

ФК5. Здатність до критичного переосмислення і розвитку сучасних 

теорій, методологій, об'єктів досліджень й практик, із застосуванням 

системного підходу до врахування неекономічних аспектів з різних 

галузей знань, у підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності.  

ФК6. Здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікативні 

технології (інформаційні системи, хмарні технології, комунікаційні 

технології передачі та обміну інформацією), прилади та обладнання (в 

тому числі комп'ютерна техніка, апаратно-програмне забезпечення), 

необхідні для виконання інноваційної науково-дослідної, педагогічної, 

професійної діяльності в підприємницьких, торговельних та біржових 

структурах 

 



7. Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН1. Мати передові концептуальні, методологічні знання у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності та/або на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, які є 

достатніми для проведення наукових, прикладних досліджень на рівні актуальних світових 

досягнень, отримання нових знань та/або здійснення інноваційної професійної діяльності.  

ПРН2. Глибоко розуміти загальні принципи та методи економічних наук, методологію наукових 

досліджень, застосовувати їх в процесі проведення власних дослідженнях у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також у викладацькій практиці.  

ПРН3. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, 

зокрема, статистичні, економіко-математичні методи аналізу даних великого обсягу та/або 

складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційно-комунікативні технології, 

прилади та обладнання.  

ПРН4. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні, комп’ютерні моделі процесів і 

систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних 

продуктів у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також у дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

ПРН5. Застосовувати сучасні методи та інструменти наукових досліджень та інноваційної 

діяльності для отримання нових знань та/або розв’язання комплексних проблем у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також у дотичних міждисциплінарних 

напрямах.  

ПРН6. Приймати ефективні, етичні та соціально відповідальні рішення, забезпечувати лідерство, 

автономність та міжособистісну взаємодію у їх реалізації в професійній діяльності.  

ПРН7. Аналізувати та оцінювати стан, тенденції розвитку підприємництва, торгівлі, біржової 

діяльності, застосовувати сучасні методології, методи та інструменти для вирішення актуальних 

проблем у професійній практиці.  

ПРН8. Формулювати та перевіряти гіпотези, використовувати для обґрунтування висновків 

належні докази, зокрема, актуальні літературні та інформаційні джерела, результати 

теоретичного аналізу, моделювання, експериментальних досліджень.  

ПРН9. Планувати і виконувати теоретичні та/або емпіричні дослідження з використанням 

сучасних методів й інструментів, здійснювати критичний аналіз результатів власних або 

сторонніх досліджень у контексті усього комплексу сучасних знань щодо проблем у сфері 

підприємництва, торгівлі, біржової діяльності та дотичних міждисциплінарних напрямів, з 

дотриманням норм академічної і професійної етики.  

ПРН10. Ініціювати, розробляти, реалізовувати наукові та/або інноваційні проєкти, які дають 

можливість переосмислити наявні та/або отримати нові цілісні знання, розв’язувати проблеми 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з урахуванням етичних, соціальних, 

економічних, екологічних і правових аспектів.  

ПРН11. Вільно презентувати, обговорювати державною та іноземними мовами результати 

досліджень, наукові та/або прикладні проблеми підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, 

оприлюднювати їх у наукових публікаціях провідних міжнародних видань або впроваджувати у 

практичну діяльність.  

ПРН12. Організовувати і здійснювати освітній процес у закладах освіти, розробляти і 

впроваджувати спеціальні освітні компоненти зі сфери підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Кадрове забезпечення 

Науково-педагогічні працівники, які забезпечують викладання на 

освітньо-науковій програмі за кваліфікацією відповідають профілю і 

напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж 

педагогічної роботи. Всі викладачі мають рівень наукової та професійної 

активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та 

результатів ліцензійних вимог. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити 

освітній процес протягом усього циклу підготовки за освітньо-науковою 

програмою. Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними 



паспортами, що відповідають чинним нормативним актам. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Наявність: 

– українських та закордонних фахових періодичних видань 

відповідного спеціальності профілю у Науковій бібліотеці ХНУ (у 

тому числі в електронному вигляді) 

– офіційного веб-сайту ХНУ, на якому розміщена основна інформація 

про організацію навчального процесу 

– модульного середовища для навчання MOODLE 

– електронної бібліотеки університету 

– освітньої програми, навчального плану, робочих програм та 

силабусів з усіх навчальних дисциплін навчального плану 

– програм з усіх видів практичної підготовки та підсумкової атестації 

– методичних вказівок до виконання лабораторних та практичних 

робіт. 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ХНУ та закладами вищої освіти 

України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Політехніка Люблінська у Любліні (Польща) http://www.pollub.pl/ 

Сілезький (Шльонський) університет в Катовіцах (Польща) 

https://us.edu.pl/ 

Технологічно-природничий університет імені Яна та Єнджея 

Снядецьких у Бидгощі (Польща) https://www.utp.edu.pl/ 

Університет імені Адама Міцкевича у Познані (Польща) 

https://amu.edu.pl/ 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 
Не здійснюється 



ІІ. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 

Шифр 
КОП 

Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проєкти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 
робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумкового 

контролю 

С
ем

ес
т
р

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Дисципліни загальної підготовки (ОЗП) 

ОЗП.01 Філософія науки 4 іспит 1 

ОЗП.02 
Педагогіка, психологія та педагогічна 

майстерність у вищій школі 
3 залік 2 

ОЗП.03 Управління науковими проєктами 3 залік 1 

ОЗП.04 
Іноземна мова за академічним 

спрямуванням 
4 залік, іспит 1,2 

ОЗП.05 Іноземна мова: іншомовна комунікація 4 іспит 3,4 

Дисципліни спеціальної підготовки  (ОСП) 

ОСП.01 
Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях 
4 залік 1 

ОСП.02 
Соціально активне підприємництво 

євроінтеграційного розвитку 
5 іспит 1 

ОСП.03 
Трансформація сучасних форм організації 

торгівлі 
4 іспит 1 

ОСП.04 Інновації в управлінській діяльності 4 залік 2 

ОСП.05 
Реінжиніринг бізнес-процесів біржової 

діяльності 
5 іспит 1 

ОСП.06 Педагогічна (викладацька) практика 4 залік 4 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 44 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ* 

 Вибіркові дисципліни 2 семестру**  16 залік 2 

Загальний обсяг вибіркових компонент 16 

Загальний обсяг освітньої програми 60 
Примітка: 
* перелік освітніх компонентів формується Здобувачами вищої освіти з університетського каталогу 

дисциплін вільного вибору 
** кількість заліків залежить від числа обраних вибіркових дисциплін у семестрі в межах встановлених 

кредитів ЄКТС 

 
 
 

2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 
 
Структурно-логічна схема підготовки визначає процес реалізації ОП, тобто короткий 

опис логічної послідовності вивчення компонент ОП. Структурно-логічну схему 
представлено у вигляді графа. 

 



Структурно-логічна схема  
освітньо-наукової програми (освітня складова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 

ОСП.01. Інформаційні 

технології в наукових 

дослідженнях 

ОСП.06 . Педагогічна 

(викладацька) 

практика 

ОЗП.01 Філософія 

науки 

ОЗП.03. Управління 

науковими проєктами 

ОСП.02. Соціально 

активне 

підприємництво 

євроінтеграційного 

розвитку 

ОСП.03. 

Трансформація 

сучасних форм 

організації торгівлі 

ОСП.05. Реінженірінг 

бізнес-процесів 

біржової діяльності 
 

ДИСЕРТАЦІЙНА РОБОТА  

Вибіркові дисципліни 2 

семестру (освітні 

компоненти формується 

здобувачами вищої освіти з 

університетського каталогу 

дисциплін вільного вибору) 

4 семестр 

ОЗП.04 Іноземна мова за 

академічним спрямуванням 

ОЗП.02. Педагогіка, 

психологія та 

педагогічна майстерність 

у вищій школі 

ОЗП.05. Іноземна мова: 

іншомовна комунікація 

ОСП.04. Інновації в 

управлінській 

діяльності 

 

5-8 семестри – наукова складова освітньо-наукової програми 
 



ІІІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти  

Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії здійснюється 

у формі публічного захисту дисертації. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним 

розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання конкретної 

комплексної проблеми в сфері підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності або на його межі з іншими спеціальностями, 

результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення.  

Дисертація не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, 

фабрикації. Дисертація має бути розміщена на сайті університету 

 
IV. Наявність системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості) в університеті відповідає вимогам Європейських 

стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти (ЕSG), статті 16 чинного 

Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами). Система внутрішнього забезпечення якості 

функціонує в університеті на п’яти організаційних рівнях відповідно до Положення про 

систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у 

Хмельницькому національному університеті, що розміщене в рубриці «Положення про 

організацію освітньої діяльності» (Режим доступу : https://khmnu.edu.ua/wp-

content/uploads/normatyvni-dokumenty/polozhennya/pro-systemu-vnutrishnogo-zabezpechennya-

yakosti-osvitnoyi-diyalnosti.pdf).   

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає здійснення таких процедур і 

заходів:  

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників університету та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті університету, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників;  

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 

тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;  

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом;  

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації;  

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками університету та 
здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної 
системи запобігання та виявлення академічного плагіату;  

9) інших процедур і заходів. 

Система внутрішнього забезпечення якості за поданням університету оцінюється 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним 

незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її 

відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

 

 

https://khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/normatyvni-dokumenty/polozhennya/pro-systemu-vnutrishnogo-zabezpechennya-yakosti-osvitnoyi-diyalnosti.pdf
https://khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/normatyvni-dokumenty/polozhennya/pro-systemu-vnutrishnogo-zabezpechennya-yakosti-osvitnoyi-diyalnosti.pdf
https://khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/normatyvni-dokumenty/polozhennya/pro-systemu-vnutrishnogo-zabezpechennya-yakosti-osvitnoyi-diyalnosti.pdf


V.  Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої 
програми 
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ІК + + + + + + + + + + + 

ЗК01 +  +   +   +  + 

ЗК02    + +  +    + 

ЗК03   +    +  +   

ЗК04  +   +      + 

ЗК05   +   +   +   

ФК01   +   +   +  + 

ФК02   +    + + + +  

ФК03 + +         + 

ФК04   + + + +     + 

ФК05 +      + +  + + 

ФК06   +   +   +  + 

 

 
VІ. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
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ПРН01 +     + + + + +  

ПРН02  + +   +     + 

ПРН03   +   +   +  + 

ПРН04   +   + + + + +  

ПРН05      + + + + +  

ПРН06 + + +    +     

ПРН07  + +    + + + + + 

ПРН08   +   +     + 

ПРН09      + +  + + + 

ПРН10   +    + + + +  

ПРН11   + + +      + 

ПРН12 + +  + +      + 
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