
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ОПИС ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

“ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ” 

 

Код і назва спеціальності: 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність  

Код і назва галузі знань: 07 Управління та адміністрування 

Кваліфікація: Доктор філософії підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

Освітній ступінь: Доктор філософії 

Тривалість програми: 4 роки 

Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС; освітня складова – 40 кредитів 

ЄКТС. 

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій 

освітньо-науковий рівень вищої освіти / дев’ятий кваліфікаційний рівень 

Національної рамки кваліфікацій 

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОП: кафедра 

інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності Житомирського 

національного агроекологічного університету. 

Особливі умови вступу: Вступні випробування для здобуття ступеня 

доктора філософії складаються з: вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі 

програми вищої освіти магістра); вступного іспиту з іноземної мови (вступник, 

який підтвердив свій рівень знань англійської мови, дійсним сертифікатом 

визнаним МОН звільняється від складання вступного іспиту з оцінкою 

“відмінно”); презентації дослідницьких досягнень у вигляді реферату та 

співбесіди з передбачуваним науковим керівником. Додаткові бали, передбачені 

за публікації та участь у конференціях, оприлюднюється приймальною комісією 

до початку вступних випробувань. 

Вимоги до попереднього рівня освіти: вступники мають право 

здобувати ступінь доктора філософії умови наявності освітнього ступеня 

магістр або спеціаліст за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність” та суміжними спеціальностями. 

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту 

видається здобувачу, який успішно виконав освітньо-наукову програму та 

пройшов атестацію.  

Характеристика освітньої програми 

Мета освітньої програми: формування особистості фахівця, здатного 

розв’язувати комплексні задачі в галузі професійної та дослідницько-



інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та професійної практики; формування 

програмних компетентностей, що дозволять здобувачам вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня оволодіти базисними знаннями, вміннями, 

навичками, необхідними для здійснення оригінального дисертаційного 

дослідження, нададуть можливість успішно працювати за фахом у сфері науки, 

освіти, державного управління, бізнесу, торгівлі та біржової діяльності і бути 

затребуваними на ринку праці.  

Цілі навчання:  підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють 

теорією, методологією й інструментарієм проведення наукових досліджень, 

здатних створювати і продукувати нові знання для розвитку підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності, викладання фахових дисциплін.  

Теоретичний зміст предметної області: теоретико-методологічні засади 

дослідження та розв’язання актуальних завдань у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності, що створюють підґрунтя для інноваційних 

рішень теоретичного та прикладного спрямування.  

Методи, методики та технології: включають систему загальнонаукових 

та спеціальних методів, методик та технологій, застосування яких уможливлює 

виконання оригінального наукового дослідження у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності, результати якого мають наукову новизну, 

теоретичну та практичну цінність. 

Програмні результати навчання:  

Програмні результати навчання ОНП “Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність” відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій 

(НРК): рівень освіти – третій (освітньо-науковий); рівень Національної рамки 

кваліфікацій – дев’ятий; компетентності особи – здатність розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики.  

Змістовне наповнення програмних результатів навчання ОП відповідає 

вимогам НРК України для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за 

такими дескрипторами: 

 – знання (найбільш передові концептуальні та методологічні знання в 

галузі підприємницької, торговельної та біржової діяльності чи на межі галузей 

знань або професійної діяльності – РН1, РН6, РН7;  

– уміння (спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для 

розв’язання значущих проблем у підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих 

знань і професійної практики; започаткування, планування, реалізація та 

коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з 

дотриманням належної академічної доброчесності; критичний аналіз, оцінка і 

синтез нових та комплексних ідей) – РН2, РН3, РН4, РН5, РН7; РН8; 



– комунікація (вільне спілкування з питань, що стосуються сфери 

наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, 

суспільством в цілому; використання академічної української та іноземної мови 

у професійній діяльності та дослідженнях) – РН8, РН9;  

– автономність і відповідальність (демонстрація значної авторитетності, 

інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна 

доброчесність, послідовна відданість розвитку нових ідей або процесів у 

передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до 

безперервного саморозвитку та самовдосконалення) – РН1, РН3, РН4, РН5, РН7, 

РН9. Реалізація програмних результатів навчання (РН1-РН9) дозволяє досягти 

інтегральної компетентності: здатності розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної 

практики а саме – формування та розвиток професійних компетентностей у 

галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що направлені на 

здобуття здобувачем здатності володіти методами змістового та соціального 

наповнення проектного процесу, застосування евристичних методів, 

спрямованих на подолання проблем розвитку підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності, розвиток професійного самовдосконалення, творчого 

мислення та пошук нестандартних проектних рішень. 

Здатність до працевлаштування:  

Науково-педагогічна чи наукова діяльність у закладах вищої освіти 

(наукових установах). 

Посади за національним класифікатором України “Класифікатор 

професій” ДК 003:2010: 

1210.1 Голова правління 

1210.1 Голова ради директорів 

1210.1 Голова ради директорів біржі 

1210.1 Директор (начальник) організації (дослідної, проектної) 

1210.1 Директор науково-дослідного інституту 

1210.1 Президент компанії 

1210.1 Начальник управління 

1210.2 Начальник відділу 

1224 Керівник торговельно-економічної місії 

2310.2 Асистент 

2310.2 Викладач вищого навчального закладу 

2413.1 Молодший науковий співробітник (біржові операції) 

2441.1 Молодший науковий співробітник (економіка) 

Випускник може обіймати інші посади відповідно до професійних назв 

робіт, що характеризується спеціальними компетентностями. 



Випускники аспірантури можуть працевлаштовуватися в профільних 

міністерствах, закладах вищої освіти, на підприємствах різних форм власності 

та видів економічної діяльності. 

Доступ до подальшого навчання: здобувши ОС доктора філософії 

випускники можуть продовжувати навчання та мають право здобувати ступінь 

доктора наук під час навчання в докторантурі. Доктор наук – це другий 

науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на 

основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих 

компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології 

дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання 

наукових результатів, які забезпечують розв'язання важливої теоретичної або 

прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або значення та опубліковані 

в наукових виданнях. Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою 

вченою радою ЗВО або наукової установи за результатами публічного захисту 

наукових досягнень у вигляді дисертації особою, яка має науковий ступінь 

доктора філософії (кандидата наук). 

Випускна кафедра: кафедра інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

Інститут/факультет: економіки і менеджменту 

Керівник освітньої програми, контактна особа: доктор економічний 

наук, професор Скидан Олег Васильович, e-mail: skydanolegv@ukr.net 

 

 


