
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-наукову програму 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

галузі знань 07 Управління та адміністрування

Освітньо-наукова програма розроблена групою науковців Київського 
національного торговельно-економічного університету.

Освітньо-наукова програма включає чотири складові, які спрямовані на 
набуття аспірантами таких компетентностей: здобуття глибинних знань зі 
спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», оволодіння 
філософським світоглядом, набуття навичок дослідника з умінням 
презентувати результати наукових досліджень та здобуття мовних 
компетентностей для розуміння іншомовних наукових текстів.

Програма сфокусована на формуванні аспірантами фахових 
компетентностей для продукування нових ідей, дослідницько-інноваційної 
діяльності, розв’язання комплексних проблем у сфері підприємництва та 
торгівлі, оволодіння методологією наукових досліджень та набуття 
педагогічної майстерності.

В програмі зазначено можливості працевлаштування випускників на 
посади відповідно до національного класифікатора України «Класифікатор 
професій».

Програмою визначено інтегральну, загальні та фахові компетентності, 
якими повинен оволодіти здобувач освітнього ступеня «доктор філософії».

Визначено ресурсне забезпечення, яке дасть змогу реалізувати 
освітньо-наукову програму.

На особливу увагу заслуговує логічна послідовність визначених 
обов’язкових та вибіркових компонент освітньої програми.

Вищезазначене підтверджує актуальність і повноту розробленої 
освітньо-наукової програми для підготовки доктора філософії з 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Тіщенко В.В.
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Освітньо-наукова програма розроблена робочою групою, до складу 

якої входять науковці та аспіранти Київського національного торговельно- 

економічного університету, а також практики в сфері підприємництва та 

торгівлі.

В освітньо-науковій програмі визначено її мету, яка полягає в 

підготовці фахівців вищої кваліфікації з підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності, які володіють фундаментальними фаховими знаннями, сучасним 

світоглядом та практичними навичками, необхідними для розв’язання 

наукових та прикладних завдань, комплексних проблем у галузі професійної 

та дослідницько-інноваційної діяльності.

Програма складається з освітньої та наукової складової, які 

передбачають, відповідно, 48 та 132 кредити ЄКТС.

Програмою визначено інтегральну, загальні та фахові компетентності, 

якими повинен оволодіти здобувач освітнього ступеня «доктор філософії», а 

також сформульовано програмні результати навчання.

Матеріально-технічне та кадрове забезпечення університету створює 

всі можливості для досягнення програмних результатів.

У програмі наведено перелік обов’язкових та вибіркових компонент та 

вказана послідовність їх вивчення.

Вищезазначене підтверджує актуальність і повноту розробленої 

освітньо-наукової програми для підготовки освітнього ступеня «доктор 

філософії» з підприємництва, торгівлі та бірж
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