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Профіль освітньо-наукової програми  «Менеджмент» 

зі спеціальності 073 Менеджмент 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти  

Харківський національний університет міського господарства 

імені О. М. Бекетова 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Третій (освітньо-науковий) 

Доктор філософії з менеджменту 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Менеджмент 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 45 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 4 роки 

Наявність 

акредитації 

- 

Цикл/рівень 
 

Третій (освітньо-науковий) рівень  

НРК України – 8 рівень 

QF-EHEA – Third Cycle 

ЕQF-LLL – Level 8 

Вимоги до рівня 

освіти вступника 

Освітній ступінь магістра, або освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років; ОНП вперше впроваджена в 2016 році, перезатверджена в 

2021 році з окремими аспектами оновлення 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.kname.edu.ua/ 

2 – Мета освітньої програми 

 Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, 

інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір 

фахівця в галузі знань управління та адміністрування за 

спеціальністю менеджмент шляхом формування і розвитку у 

здобувачів програмних компетентностей, необхідних для 

виконання та захисту власного наукового дослідження, а також 

здійснення самостійної науково-дослідницької, організаційної та 

практичної діяльності у сфері управління, а також викладацької 

роботи у закладах вищої освіти. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань / 

спеціальність / 

спеціалізація 

програми) 

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність – 073 Менеджмент 

Цілі: оволодіння випускниками сучасною методологією наукового 

пошуку, формування здатності здобувача розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі професійної діяльності; участь у системних 

наукових дослідженнях, публікація результатів дослідження у 

рейтингових наукових фахових виданнях; напрацювання 

соціального капіталу внаслідок партнерської взаємодії з 

провідними фахівцями та науковцями України та інших країн. 

Об’єкти вивчення: процеси управління в соціально-економічних 

системах різних типів та масштабів. 

http://www.kname.edu.ua/
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Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері 

менеджменту, здатних вирішувати актуальні комплексні проблеми 

з управління організаціями та їх об’єднаннями та розв’язувати 

складні наукові проблемні завдання шляхом вдосконалення 

наявних та створення нових знань. 

Теоретичний зміст предметної області: концепції, теорії, 

прикладні дослідження процесів управління в соціально-

економічних системах. 

Методи та методики: загальнонаукові та спеціальні. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова програма носить дослідницький та прикладний 

характер 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Загальний фокус: проведення досліджень в галузі управління та 

адміністрування за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Ключові слова: менеджмент організацій і адміністрування, 

управління розвитком соціально-економічних систем, стратегічне 

планування. 

Особливості 

програми 

Можливість формування індивідуального освітнього досвіду під 

час опанування як вибіркових, так і обов’язкових дисциплін, а 

також під час проходження педагогічної практики; академічна 

мобільність аспірантів. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Робочі місця в науковій, організаційно-управлінській та освітній 

галузях; на викладацьких та інших посадах у ЗВО; в органах 

державного управління і місцевого самоврядування; в аналітично-

інформаційних інституціях; дослідницьких наукових закладах, у 

сфері бізнесу.  

Професії (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора 

України: Класифікатор професій (ДК 003:2010): 

1210.1    Керівники підприємств, установ та організацій  

122         Керівники виробничих та інших основних підрозділів  

2310      Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

2310.1   Професори та доценти 

2310.2   Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

2351      Професіонали в галузі методів навчання 

2351.1   Наукові співробітники (методи навчання) 

2351.2   Інші професіонали в галузі методів навчання 

2352      Інспектори навчальних закладів 

2359      Інші професіонали в галузі навчання 

2359.1   Інші наукові співробітники в галузі навчання 

2359.2   Інші професіонали в галузі навчання 

Подальше навчання Можливість продовжувати освіту на здобуття наукового ступеня 

доктора наук. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Навчання здійснюється на основі проблемно-орієнтованого 

підходу та самонавчання у формі лекцій, семінарів, практичних 

занять, самостійної роботи, виконання проектів, консультацій з 

викладачами, опрацювання літератури в наукометричних базах 

Scopus, Web of Science, а також інших сучасних фахових наукових 

публікацій.  
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Оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, тести, звіт з науково-педагогічної 

практики, атестація здобувачів вищої освіти – публічний захист 

дисертації. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 

та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність визначати основоположні поняття галузі управління 

та адміністрування, критично осмислювати проблеми в галузі 

управління та адміністрування та проблеми на межі предметних 

галузей, виокремлювати і характеризувати теоретичний/ 

емпіричний та фундаментальний/прикладний виміри галузі 

управління та адміністрування. 

ЗК 2. Здатність дотримання етичних принципів як з точки зору 

професійної чесності науковця, так і з точки зору розуміння 

можливого впливу досягнень науки на соціально-економічну та 

духовну сфери суспільства. 

ЗК 3. Здатність планувати і вирішувати завдання власного 

професійного розвитку. 

ЗК  4. Здатність проводити власні оригінальні наукові дослідження, 

які містять наукову новизну, мають важливе теоретичне та 

практичне значення. 

ЗК 5. Уміння працювати з літературними каталогами, базами даних 

зі спеціальності та наукометричними базами. 

ЗК 6. Здатність до участі у міждисциплінарних проектах та вміння 

використовувати результати наукових досліджень інших галузей 

науки для досягнення цілей власного наукового дослідження. 

ЗК 7. Уміння ефективно використовувати сучасну методологію 

наукового пізнання та новітні методи наукових досліджень. 

ЗК 8. Публічне представлення та захист наукових досліджень 

українською мовою. 

ЗК 9. Здатність працювати у великій науковій групі, ставитися із 

повагою до національних та культурних традицій, способів роботи 

інших членів групи, розуміючи відповідальність за результати 

роботи, а також беручи до уваги бюджетні витрати та персональні 

зобов’язання. 

ЗК 10. Здатність до застосування сучасних інформаційних 

технологій у науковій діяльності.  

ЗК 11.Здатність застосовувати сучасні підходи до організації та 

проведення різних видів аудиторної та позааудиторної навчальної 

діяльності студентів. 

ЗК 12. Здатність реєстрації прав інтелектуальної власності. 

ЗК 13. Здатність повного розуміння іншомовних наукових текстів з 

відповідної спеціальності. 

ЗК 14. Здатність написання іноземною мовою власних наукових 

творів різного змісту та обсягу (наукова стаття, автореферат, тези 

конференції, наукова доповідь, запит на науковий грант, договір 

про співпрацю, звіт з наукової роботи, дисертація тощо); 

ЗК 15. Здатність ефективно спілкуватися із спеціальною та 

загальною аудиторіями (зокрема, іноземними мовами), а також 

представляти складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб 

усно і письмово. 
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Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

ФК 1. Здатність застосовувати й удосконалювати існуючі та 

розробляти нові технології в науковій та освітній (педагогічній) 

діяльності. 

ФК 2. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у 

сфері вищої освіти. 

ФК 3. Здатність у виявленні, постановці та вирішенні наукових 

завдань та проблемних питань у галузі управління та 

адміністрування, управління розвитком, обґрунтування 

архітектури механізмів управління та функціонування соціально-

економічних систем різного рівня. 

ФК 4. Здатність у проведенні критичного аналізу різних 

інформаційних джерел, авторських методик, конкретних освітніх, 

наукових та професійних текстів у галузі менеджменту, управління 

та адміністрування. 

ФК 5. Уміння застосовувати абстрактні і конкретні знання та знання 

економічних та управлінських закономірностей у процесі 

дослідження соціально-економічних та управлінських систем, 

аналізувати їх параметри і вихідні характеристики. 

ФК 6. Здатність до ретроспективного аналізу наукового доробку у 

напрямі дослідження проблем менеджменту соціально-

економічних систем, оцінки та синтезу нових та комплексних ідей 

з питань менеджменту на високому фаховому рівні, що створюють 

нові знання, з використанням прогресивних методів наукового 

пошуку. 

ФК 7. Уміння визначати стратегічні пріоритети соціально-

економічного розвитку підприємства (організації) та організаційно-

економічне забезпечення їх реалізації. 

ФК 8. Здатність імплементувати основні концепти стратегічного 

планування в практичну діяльність, визначати основні етапи 

стратегічного планування та відповідний їм інструментарій 

стратегічного планування. 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН 1. Знати історію розвитку та сучасний стан наукових знань у 

галузі управління та адміністрування  

ПРН 2. Використовувати теоретичні знання з менеджменту у 

практичній діяльності. 

ПРН 3. Аналізувати, визначати, вирішувати комплексні проблеми в 

галузі управління та адміністрування. 

ПРН 4. Планувати і вчасно вирішувати завдання щодо 

професійного розвитку, зокрема у галузі управління та 

адміністрування 

ПРН 5. Здійснювати науковий пошук та аналіз інформаційних 

джерел, а також визначати перспективні напрями досліджень. 

ПРН 6. Використовувати сучасні інформаційні технології при 

проведенні наукових досліджень. 

ПРН 7. Організовувати ефективне спілкування із спеціальною та 

загальною аудиторіями (зокрема, іноземними мовами), а також 

представляти складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб 

усно і письмово. 

ПРН 8. Опрацьовувати вітчизняні та іншомовні наукові тексти. 

ПРН 9. Організовувати та проводити наукові дослідження. 

ПРН 10. Застосовувати методику підготовки дисертаційних 

досліджень. 
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ПРН 11. Застосовувати інноваційні підходи при вирішенні завдань 

з організації наукового дослідження в галузі. 

ПРН 12. Організовувати проведення експертних досліджень та 

здійснювати вибір необхідних інформаційних технологій. 

ПРН 13. Застосовувати правову базу для регулювання інноваційної 

діяльності і трансферту технологій. 

ПРН 14. Готувати проектні рішення. 

ПРН 15. Здійснювати викладацьку діяльність за основними 

освітніми програмами в галузі управління та адміністрування. 

ПРН 16. Застосовувати та удосконалювати існуючі технології 

науково-педагогічної діяльності у сфері вищої освіти. 

ПРН 17. Здійснювати ретроспективний аналіз наукового доробку у 

напрямі дослідження менеджменту, виявляти та вирішувати 

наукові завдання у галузі управління. Знати генезису розвитку 

наукової думки у галузі управління та адміністрування, проводити 

експериментальні дослідження об’єктів управління.  

ПРН 18. Виділяти та обґрунтовувати складові соціально-

економічної системи, упорядковувати взаємозв’язки між ними, 

оцінювати стан системи в певний момент часу, провадити 

критичний огляд та порівняльний аналіз систем менеджменту 

суб'єктів соціально-економічних систем різних масштабів та рівнів. 

ПРН 19. Формулювати концептуальні підходи та цілісне бачення 

системи сучасного стратегічного планування, критично сприймати 

та аналізувати чужі думки й ідеї, шукати власні шляхи вирішення 

проблеми стратегічного бачення організації. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Освітньо-наукова програма забезпечується кваліфікованим 
науково-педагогічним складом випускової кафедри менеджменту і 
публічного адміністрування та інших кафедр Університету, до 
якого входять доктори та кандидати наук, професори, доценти. 
Більшість викладачів пройшли міжнародне стажування в 
університетах Європи. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальний процес за освітньо-науковою програмою забезпечено 

навчальними аудиторіями з мультимедійною технікою для 

проведення лекційних та практичних занять. Також, для 

забезпечення якісної підготовки аспірантів використовується 

відповідне інформаційно-комунікаційне обладнання та ліцензійне 

спеціалізоване програмне забезпечення. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Застосовується навчально-методичне забезпечення, яке відповідає 

сучасним нормам та новітнім тенденціям розвитку в галузі 

публічного управління та адміністрування. Освітні компоненти 

освітньо-наукової програми забезпечені дистанційними курсами на 

платформі Moodle. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На загальних підставах в межах України 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Здійснюється шляхом укладання міжнародних договорів про 

співпрацю в науковій і навчальній діяльності із зарубіжними 

закладами вищої освіти та участі провідних науково-педагогічних 

працівників зі спеціальності і аспірантів в міжнародних наукових 

конференціях і семінарах за кордоном.  
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Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти регламентоване 

Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

затвердженого рішенням Вченої ради Університету від 28 

лютого 2020 р. (протокол № 8) та введене в дію наказом ректора від 

13 березня 2020 р. № 83-01. 

 

2. Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна 

послідовність 
 

2.1.  Перелік компонент освітньої програми  

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Змістові модулі 

1 2 3 4 5 

1. Обов’язкові компоненти освітньо-наукової програми 

1.1. Цикл загальної підготовки 

ОК 1. 
Академічна та наукова 

англійська мова 
6 Екзамен 

Модуль 1 Академічна та 

наукова англійська мова. 

1.  Читання науково-

технічних текстів. Фахові 

термінологічні словники. 

2.  Академічний та науковий 

дискурс. 

3. Науково-технічний 

переклад. Наукові 

презентації. 

Модуль 2. Академічне та 

наукове писемне мовлення. 

1.Академічне та наукове 

писемне мовлення. 

2.  Стилі наукового письма. 

Анотування та реферування 

наукових текстів. 

3. Академічна доброчесність. 

Проблеми плагіату. 

ОК 2. 
Управління науковими 

проєктами 
4 Залік 

1. Основи методології 

наукової творчості 

підготовки дисертації. 

2. Процеси управління 

науковими проектами.  

3. Проектне управління в 

інноваційній діяльності. 

ОК 3. 
Сучасні методи викладання у 

вищій школі 
3 Залік 

1. Основи організації процесу 

навчання у вищій школі в 

контексті компетентісно 

орієнтованої парадигми 

розвитку освіти. 

https://ipkvk.kname.edu.ua/images/files/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B2_%D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0%9C%D0%93_%D1%96%D0%BC._%D0%9E._%D0%9C._%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://ipkvk.kname.edu.ua/images/files/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B2_%D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0%9C%D0%93_%D1%96%D0%BC._%D0%9E._%D0%9C._%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
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2. Методика проведення 

різних типів навчальних 

занять. 

3. Інноваційні технології 

навчання. 

ОК 4. Історія і філософія науки 4 Екзамен 

1. Генезис та розвиток науки 

в історії гуманітарної думки. 

2. Сучасна парадигма 

філософії науки. 

1.2. Цикл професійної підготовки 

ОК 5. Науково-педагогічна практика 4 Диф. залік 

1. Навчально-виховна 

діяльність у закладах вищої 

освіти. 

2. Методична діяльність у 

закладах вищої освіти. 

3. Науково-дослідна 

діяльність у закладах вищої 

освіти. 

ОК 6. Менеджмент і адміністрування 4 Екзамен 

1. Теоретико-методологічні 

основи менеджменту 

організаційних систем. 

2. Управління ресурсним 

потенціалом соціально-

економічних систем.  

3. Адміністрування 

управлінських рішень в 

організаційних системах. 

ОК 7. 
Управління розвитком соціально-

економічних систем 
4 Екзамен 

1 Концептуальні основи 

розвитку складних соціально-

економічних систем. 

2. Практичні аспекти 

розвитку складних соціально-

економічних систем 

3. Стратегічне управління 

розвитком національного 

господарства і організацій. 

ОК 8. Стратегічне планування 4 Екзамен 

1. Методологія стратегічного 

планування. 

2. Формування та реалізація 

стратегічних планів 

підприємств. 

3. Інструментарій 

стратегічного планування 

інноваційно-активних 

підприємств.  

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 33 кредита ЄКТС 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 12 кредитів ЄКТС 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ПРОГРАМИ 45 кредитів ЄКТС 

Відомості про вибіркові компоненти наведені у додатку до освітньої програми. 
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2.2. Структура освітніх компонент за семестрами 
 

Опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми за семестрами 

1 2 3 4 

ОК 1 ОК 1 ОК 6 ОК 5 

ОК 3 ОК 2 ОК 7  

 ОК 4 ОК 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл обсягу (в кредитах ЄКТС) за обов’язковими та вибірковими освітніми компонентами 

за семестрами   

Семестри 1 2 3 4 

Обов’язкові ОК 6 11 12 4 

Вибіркові ОК 0 0 0 12 

Разом за семестр 6 11 12 16 

Науково- 

педагогічна 

практика 

4
 с

ем
ес

т
р

 

В
и

к
о
н

ан
н

я
 д

и
се

р
та

ц
ій

н
о
го

 д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
 

 

 

Сучасні методи  

викладання  

у вищій школі 

Академічна та 

наукова 

англійська мова 

Історія і 

філософія 

науки 

 

2
 с

ем
ес

т
р

 

Управління 

науковими 

проектами 

1
 р

ік
 1

 с
ем

ес
т

р
 

 

Академічна  

та наукова  

англійська мова 

Виконання дисертаційного дослідження. 

Подання дисертації на здобуття наукового ступеня PhD доктора філософії 4
 р

ік
 

3
 р

ік
  

 
 

 
 

 

 

Виконання дисертаційного дослідження 

2
 р

ік
 3
 с

ем
ес

т
р

 

Управління розвитком 

соціально-економічних 

систем 

Стратегічне 

планування 

Менеджмент і 

адміністрування 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Протягом строку навчання в аспірантурі  аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги 

освітньо-наукової програми, а також провести власне наукове дослідження, результати якого 

мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, і захистити дисертацію. 

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється на підставі 

публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Стан готовності дисертації 

аспіранта до захисту визначається науковим керівником.  

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його 

індивідуального навчального плану.  

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим 

дослідженням, що пропонує вирішення актуального наукового завдання у сфері управління та 

адміністрування, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань галузі 073 

«Менеджмент» та оприлюднені у відповідних публікаціях.  

Вимоги щодо процедури та особливих умов проведення публічного захисту 

кваліфікаційної роботи (дисертації на здобуття ступеня доктора філософії) визначаються 

діючим законодавством. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-наукової програми 

 

 
  

З
К

 1
 

З
К

 2
 

З
К

 3
 

З
К

 4
 

З
К

 5
 

З
К

 6
 

З
К

 7
 

З
К

 8
 

З
К

 9
 

З
К

 1
0
 

З
К

 1
1
 

З
К

 1
2
 

З
К

 1
3
 

З
К

 1
4
 

З
К

 1
5
 

Ф
К

 1
 

Ф
К

 2
 

Ф
К

 3
 

Ф
К

 4
 

Ф
К

 5
 

Ф
К

 6
 

Ф
К

 7
 

Ф
К

 8
 

ОК 1 
Академічна та наукова 

англійська мова 
 +  + +        + + +         

ОК 2 
Управління науковими 

проектами 
+ +  + + + +  + +  +            

ОК 3 
Сучасні методи викладання у 

вищій школі 
  +        +             

ОК 4 Історія і філософія науки + +     + + +               

ОК 5 Науково-педагогічна практика   + +       +     + +       

ОК 6 
Менеджмент і 

адміністрування 
+                 + +     

ОК 7 

Управління розвитком 

соціально-економічних 

систем 

+                   + +   

ОК 8 Стратегічне планування          +            + + 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  

відповідними компонентами освітньо-наукової програми 

 

 
  

П
Р

Н
 1

 

П
Р

Н
 2

 

П
Р

Н
 3

 

П
Р

Н
 4

 

П
Р

Н
 5

 

П
Р

Н
 6

 

П
Р

Н
 7

 

П
Р

Н
 8

 

П
Р

Н
 9

 

П
Р

Н
 1

0
 

П
Р

Н
 1

1
 

П
Р

Н
 1

2
 

П
Р

Н
 1

3
 

П
Р

Н
 1

4
 

П
Р

Н
 1
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ОК 1 
Академічна та наукова 

англійська мова 
      + +            

ОК 2 
Управління науковими 

проектами 
  +  + +  + + +  + + +      

ОК 3 
Сучасні методи викладання 

у вищій школі 
+   +      +     +     

ОК 4 Історія і філософія науки         + + +         

ОК 5 
Науково-педагогічна 

практика 
   +           + +    

ОК 6 
Менеджмент і 

адміністрування 
 + +              +   

ОК 7 

 

Управління розвитком 

соціально-економічних 

систем 

+  +               +  

ОК 8 Стратегічне планування     +       +       + 

 
 


