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ПЕРЕДМОВА 

 
Освітньо-наукова програма є внутрішнім нормативним документом Луцького НТУ, який 

розроблено у відповідності до вимог чинного законодавства для підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти,  регламентує нормативні, компетентністні, 

кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги. 

Освітньо-наукова програма заснована на компетентністному та студентоцентрованому 

підході підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у галузі                         

07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність.  

Освітньо-наукова програма містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 

відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст 

підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми 

атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти; перелік нормативних документів, на яких базується освітня програма. 

 

ВНЕСЕНО 

Кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Луцького національного 

технічного університету. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Шимчук С.П. – Проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., доцент; 

Кузьмак О.М. – в.о. начальника відділу забезпечення якості освіти та неперервного 

навчання, д.е.н., професор;  

Пастернак Я.М. – Голова ради молодих вчених та студентів Луцького НТУ, д.ф.-м.н. доц. 

Боярська І.В. – в.о. завідувача аспірантурою та докторантурою. 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Вченою радою Луцького НТУ протокол № 10 від 25 червня 2020 р.  

 

ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ  

 

РОЗРОБНИКИ 

Освітньо-наукову програму розроблено проектною групою науково-педагогічних 

працівників Луцького НТУ у складі: 

Керівник проектної групи (гарант освітньо-наукової програми): 

Ковальська Любов Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

Члени проектної групи:  

Байдакова Людмила Іванівна, доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства 

та експертизи в митній справі; 

Вавдіюк Наталія Степанівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту; 

Кощій Оксана Вікторівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

менеджменту; 

Кривов’язюк Ігор Володимирович, кандидат економічних наук, професор, професор 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

Ляшенко Оксана Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

економіки; 

Лютак Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

міжнародних економічних відносин; 
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Шубалий Олександр Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економіки. 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на освіньо-наукову програму: 

 

1. Волинська обласна рада  

2. Волинська філія ГО «Спілка економістів України».  

3. ТОВ «Тигрес». 

4. ТзОВ «УПБ Сад». 
 

Зовнішні та внутрішні стейкхолдери, залучені до розробки освітньо-наукової програми: 

 

- представники органів влади, роботодавців, громадських організацій, випускники: 

Вахович І.М. – Голова Волинської обласної ради; 

Чуліпа І.Д. – директор Департаменту економіки Волинської ОДА. 

Романюк Р.В. – директор Волинського обласного центру зайнятості. 

Бальбуза В.М. – заступник директора департаменту, начальник управління стратегічного 

планування, маркетингу та бізнес-консалтингу Департаменту економіки та європейської 

інтеграції Волинської ОДА. 

Савка Б.Р. – начальник управління бухгалтерського обліку та фінансів – головний бухгалтер  

ПрАТ «СКФ Україна», випускник Луцького НТУ. 

Петрик Д..Я. – голова Молодіжної ради при Луцькій міській раді, випускник Луцького НТУ. 

Голян В..А. – головний редактор журналу «Економіст», директор ГО «Європейський 

аналітичний центр» д.е.н., професор. 

 

- здобувачі вищої освіти: 

Богач К.Б. – аспірант 1-го курсу заочної форми навчання спеціальності 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність. 

Богдан С.В. - аспірант 2-го курсу заочної форми навчання спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Демидович А.С. – аспірант 3-го курсу денної форми навчання спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 
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1. Профіль освітньо-наукової  програми «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

галузі знань 07 Управління та адміністрування 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

Доктор філософії 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Обмеження щодо 

форм навчання 

 Немає 

Освітня 

кваліфікація  

Доктор філософії підприємництва, торгівлі та біржової  діяльності  

Професійна 

кваліфікація 

Не надається 

Кваліфікація в 

дипломі 

Доктор філософії  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності   

Опис предметної 

області 

Об’єкт вивчення: теорія, методологія наукового дослідження, 

феномени, явища і проблеми підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності.  

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. 

Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи, 

пакети прикладних програм, прилади та обладнання, необхідні для 

виконання наукових досліджень та забезпечення інноваційних 

технологій викладання в сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

Академічні права 

випускників 

Доктор філософії (PhD) має можливість навчатися за науковою 

програмою на дев’ятому кваліфікаційному рівні згідно з Національною 

рамкою кваліфікацій галузі знань «Управління та адміністрування» або 

суміжних галузей знань 
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2 – Мета освітньої програми 

Надати здобувачам вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні якісну освіту у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, орієнтовану на формування набору 

загальних та спеціальних (фахових компетентностей), які забезпечать отримання відповідних 

результатів навчання, що дозволять майбутнім фахівцям розв’язувати комплексні проблеми 

в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності в сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних економічних знань та/або професійної економічної практики, а також успішно 

здійснювати подальшу професійну та навчально-наукову діяльність. 

3- Характеристика освітньо-наукової програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова програма. Наукові дослідження, що стосуються 
нових, удосконалених, тих, що набули подальшого розвитку 
отриманих результатів.   

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова програма для здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти з академічною орієнтацією. 

Освітньо-наукова орієнтація передбачає комплексний підхід до 

здійснення науково-дослідної, викладацької та професійної 

діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та 

реалізує це через навчання, дослідницьку роботу та практичну 

підготовку. Освітні компоненти, включені в програму орієнтовані на 

актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша професійна і 

наукова кар’єра здобувача 

Основний фокус 

освітньої програми  

Формування здобувачами фахових компетенцій для продукування 

нових ідей, дослідницько-інноваційної діяльності, розв’язання 

комплексних проблем у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності, оволодіння методологією наукових досліджень, набуття 

педагогічної майстерності 

Особливості 

програми 

Освітня складова спрямована на оволодіння найбільш передовими 

концептуальними та методологічними знаннями в галузі науково-

дослідної та/або освітньої діяльності (у т.ч. на межі предметних 

галузей).  Освітня складова програми передбачає 54 кредити ЄКТС, з 

них: 39 кредитів ЄКТС обов’язкових навчальних дисциплін, у т.ч.: 9 

кредитів ЄКТС - іноземна мова за професійним спрямуванням; 5 

кредитів ЄКТС  - дисципліни для оволодіння філософськими 

компетенціями (філософія науки); 20 кредитів ЄКТС – дисципліни 

для набуття універсальних навиків пошукувача (Методологія та 

організація наукових досліджень, Педагогіка та психологія вищої 

школи, Інноваційні технології навчання, Управління науковими та 

інноваційними проєктами); 5 кредитів ЄКТС – дисципліни з розвитку 

фахових компетенцій (Соціальні рішення та лідерство);  

15 кредитів ЄКТС – дисципліни вільного вибору здобувача. 

Наукова складова спрямована на формування вмінь щодо 

провадження комплексних досліджень, що вирізняються 

актуальністю, оригінальністю, інноваційністю, 

міждисциплінарністю; виявляти, ставити та вирішувати наукові 

проблеми, генерувати нові ідеї, проводити глибокі наукові 

дослідження в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

Результатом виконання наукової складової є підготовка та 

оформлення дисертації. 
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4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Зміст та структура програми дає змогу отримати знання, вміння та 

практичні навички, що дозволять здійснювати наукову та викладацьку 

діяльність в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

обіймати посади освітнього, наукового, адміністративного та 

управлінського спрямування в ЗВО, органах державної влади різних 

рівнів та недержавних організаціях, у комерційних структурах згідно з 

Національним класифікатором України «Класифікатор професій» 

ДК003:2010: 

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери 

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

керівники підприємств, установ, організацій (Директор)(1210.1), 

керівники виробничих підрозділів у промисловості (1222), 

керівники різних основних підрозділів (Начальник) (1229.1), 

керівники функціональних підрозділів (Начальник)(1231). 

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 інших функціональних підрозділів (1239),  

Керівник малих підприємств (Директор)(13). 

Консультант з питань комерційної діяльності та управління (1475.4). 

Професіонали: викладачі вищих навчальних закладів (2310): 

Докторант, Доцент, Професор кафедри (2310.1),  

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): 

професіонали в галузі праці та зайнятості, 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),  

науковий співробітник в галузі управління проектами та програмами 

(2447.1) 

Основні місця роботи: заклади вищої освіти, академічні установи, 

вітчизняні та зарубіжні компанії, органи державної влади та місцевого 

самоврядування, власний бізнес.  

Подальше 

навчання 

Навчання впродовж життя для вдосконалення в професійній та інших 

сферах діяльності  

Можливість продовжувати освіту за науковим рівнем вищої освіти, а 

також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову 

післядипломну освіту, дослідницькі гранти та стипендії, що містять 

додаткові освітні компоненти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Лекції; семінарські заняття; самостійна робота на основі: 

фундаментальних праць в періодичних та монографічних виданнях, 
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підручників, реалізації дослідницьких проектів, підготовки 

презентаційних матеріалів, розв’язання компетентнісно-

орієнтованих завдань, участі у університетській науковій роботі; 

консультації із викладачами, підготовка дисертаційної роботи, 

самонавчання, академічна мобільність  

Оцінювання Оцінювання освітньої складової здійснюється за національною 4-х 

бальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно або 

зараховано / незараховано); 100-бальною шкалою; шкалою ECTS (А, 

В, С, D, E, FX, F).Форми оцінювання: усне опитування, письмова 

контрольна робота,  домашні завдання, заліки, екзамени, практика 

(звіт), презентація, компетентнісно-орієнтовані завдання, статті 

(ессе), тези, доповідь. 

Оцінювання наукової діяльності здійснюється на основі кількісних та 

якісних показників, що характеризують підготовку наукових праць, 

участь у наукових конференціях, підготовку дисертації, відповідно до 

затвердженого індивідуального плану наукової роботи аспіранта. 

Звіти аспірантів, за результатами виконання індивідуального плану, 

двічі на рік затверджуються на засіданні кафедр та вченій раді 

факультету із відповідною рекомендацією. 

6. Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність 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 

Загальні 

компетентності 

ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 3. Здатність працювати автономно. 

ЗК 4. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК 5. Здатність розробляти та управляти проектами. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК 1. Знання основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних 

проблем у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

СК 2. Здатність ідентифікувати, формулювати та вирішувати 

актуальні наукові та прикладні проблеми у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

СК 3. Здатність планувати, організовувати, проводити спеціальні 

наукові дослідження та впроваджувати їх результати. 

СК 4.Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні 

проблеми та приймати науково обґрунтовані рішення в професійній 

діяльності.  

СК 5. Здатність викладати фахові дисципліни зі спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

7 – Програмні результати навчання (ПРН) 

1. Демонструвати системність наукового світогляду, здійснювати критичний аналіз, 

оцінку і синтез нових ідей. 

2. Вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності з використанням сучасних методів і технологій.  

3. Приймати соціально відповідальні рішення, забезпечувати лідерство та автономність у 

їх реалізації в професійній діяльності. 

4. Ініціювати інноваційні проекти, організовувати та координувати підготовку проектних 

пропозицій щодо фінансування та реєстрації наукових розробок. 
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5. Володіти методологією наукового пізнання та новітніми методами наукових 

досліджень.    

6. Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до вирішення 

комплексних наукових і практичних завдань.  

7. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й 

моделі вирішення проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

8. Виконувати наукові дослідження за обраним напрямом, обґрунтовувати і презентувати 

їх результати. 

9. Викладати фахові дисципліни зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» з використанням сучасних технологій навчання. 

8– Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення До реалізації програми залучені науково-педагогічні працівники з 

науковими ступенями та/або вченими званнями, які відповідають 

кадровим вимогам ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, а також висококваліфіковані спеціалісти 

та стейкхолдери. З метою підвищення фахового рівня всі науково-

педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять 

стажування, в т.ч. закордонні, беруть участь у виконання 

досліджень за кошти підприємств, організацій, державного 

бюджету, співпрацюють з міжнародними партнерами. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 
- навчальні корпуси; 

- гуртожитки;  

- спеціалізовані лабораторії;  

- комп’ютерні класи;  

- пункти харчування;  

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  

- мультимедійне обладнання;  

- спортивний комплекс, спортивні майданчики, профілакторії, 

бази відпочинку; 

- можливості для навчання мало мобільних груп з особливими 

потребами. 

Навчально-методичне 

забезпечення 
Забезпечення навчально-методичними комплексами дисциплін; 

Документи, що регламентують процедуру вступу, навчання в 

аспірантурі, захисту дисертації тощо знаходяться у відкритому 

доступі на веб сайті Луцького НТУ. 

Інформаційне та 

забезпечення 
− офіційний сайт Луцького НТУ: http://lutsk-ntu.com.ua/uk 

− точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  

− необмежений доступ до мережі Інтернет; 

− бібліотека, читальні зали Луцького НТУ; 

− репозитарій Луцького НТУ: lib.lntu.edu.ua 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 
На основі двосторонніх договорів між Луцьким НТУ та ЗВО, 

установами Академії Наук України. 

Підготовка докторів філософії (PhD) здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Обсяг одного кредиту рівний 30 годин. 

Розглядається можливість переведення та перезарахування кредитів 

для здобувачів вищої освіти аналогічного рівня з інших 

університетів. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 
У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів 

між Луцьким НТУ та навчальними закладами країн-партнерів. 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk
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Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

На загальних  підставах, українською мовою. Іноземним здобувачам 

вищої освіти гарантуються всі права та свободу відповідно до 

чинного законодавства України та Статуту Університеу   
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2. Перелік освітніх компонентів освітньо-наукової програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1. Перелік компонент освітньо-наукової програми  

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові роботи, практики, атестація) 

Кількість 

кредитів 

ЕКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти  ОП 

ОК 1 Філософія  науки 5 залік 

ОК 2 Іноземна мова за професійним спрямуванням  9 залік, залік 

ОК 3 Методологія та організація наукових досліджень 5 залік 

ОК 4 Педагогіка і психологія вищої школи 5 екзамен 

ОК 5 Управління науковими та інноваційними проєктами 5 екзамен 

ОК 6 Інноваційні технології навчання 5 екзамен 

ОК 7 Соціальні рішення та лідерство 5 екзамен 

ОК 8 Педагогічна практика 6 залік  

Загальний обсяг обов’язкових компонент:  45  

Вибіркові компоненти ОП  (вибір аспіранта) 

ВК 1 Дисципліна 1 5 залік 

ВК 2 Дисципліна 2 5 екзамен 

ВК 3 Дисципліна 3 5 екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 15  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 60  

 

Матриця відповідності загальних та фахових компетентностей компонентам освітньої 

програми представлена у таблиці 1 Пояснювальної записки. 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 

компонентами освітньої програми представлена у таблиці 2 Пояснювальної записки. 

 

2.2. Структурно-логічна схема вивчення освітніх компонентів освітньої програми  

 

Курс Семестр 
Обов’язкові компоненти 

освітньої програми 

Кількість 

обов’язкових 

компонентів 

за семестр 

Кількість 

вибіркових 

компонентів 

за семестр 

Кількість 

компонентів 

за навчальний 

рік (з них 

обов‘язкових) 

1 
1 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,        

ОК 5, ОК 6 
6 – 

8 (3) 

2 ОК 2, ОК 7 2 3 
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3. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

 

Атестація за спеціальністю здійснюється у формі публічного захисту 

наукових досягнень у формі дисертації. Обов’язковою умовою допуску до 

захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального 

навчального плану. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

(за наявності) 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним 

розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального 

наукового завдання в галузі підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності або на межі кількох галузей, результати якого становлять 

оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі та оприлюднені у 

відповідних публікаціях. 

Вимоги до оформлення дисертації встановлює МОН. 

Вимоги до 

кваліфікацій-

ного екзамену 

(екзаменів)  

- 

Вимоги до 

публічного 

захисту 

(демонстрації)  

(за наявності) 

Вимоги щодо процедури та особливих умов проведення публічного 

захисту визначаються КМУ.   

 

 

4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 

У ЗВО повинна функціонувати система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка 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 закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший 

спосіб, визначений ЗВО; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних 

працівників; 

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

числі самостійної роботи аспіранта, 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 ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у 

наукових працях працівників закладів вищої освіти і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ЗВО 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, та міжнародним стандартам і рекомендаціям 

щодо забезпечення якості вищої освіти. 
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5. Перелік джерел, використаних при розробці освітньо-професійної програми 

 

А. Офіційні документи: 

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 №1556-VII  [Електронний ресурс]. 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

3. ESG [Електронний ресурс]. ]. URL: http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 

4. ISCED (МСКО) 2011 [Електронний ресурс]. URL:  

http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf 

5. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 [Електронний ресурс]. URL: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf 

6. Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р. [Електронний ресурс]. URL: 

http://buhgalter911.com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx 

7. Класифікація видів економічної діяльності: національний класифікатор України 

КВЕД 009:2010 [Електронний ресурс]. ]. URL: http://dtkt.com.ua/show/0sid0177.html 

8. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. № 600 (зі змінами) 

[Електронний ресурс]. URL: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5555- 

9. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: Схвалено 

сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України 

протокол від 29.03.2016 № 3 [Електронний ресурс]. URL: http://mon.gov.ua/  

10. Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF 

11. Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 003-2010: наказ 
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Таблиця 1 

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам  

освітньо-наукової  програми 

 

  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 

ЗК 1 +     + + 

ЗК 2 + + + +    

ЗК 3  +      

ЗК 4   +    + 

ЗК 5     +   

СК 1 + +     + 

СК 2     +  + 

СК 3   +   +  

СК 4    + +   

СК 5  +  +  +  

 

Таблиця 2 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам 

освітньо-наукової  програми 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 

ПРН 1 + +      

ПРН 2   + +    

ПРН 3       + 

ПРН 4     +   

ПРН 5   +     

ПРН 6     +  + 

ПРН 7   + +  +  

ПРН 8      +  

ПРН 9  +  +  +  
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Аркуш реєстрації змін 

 

№ п/п Дата 
Пункти, до яких 

вносяться зміни 

Ініціатор 

зміни 

Прізвище, ініціали 

особи, що відповідає за 

внесення змін 

Підпис 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 

 


