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1. Профiль ocBiTнbo-HayкoBoi програми

зi спецiальностi 051 EKoHoMiKa

1 Шь'**.=iйФ'i}'ЁifiДfiifrлlё-ч

Повна назва закпаду вищо]
освiти та структурного
пiдпоздi;rч

Киiвський нацiонапьний унiверситет технологiй та дизйну
Кафедра бiзнес-економiки та туризму

Ступiнь вищоi освiти та
квалiфiкацiя мовою
оригiналу

?iBeHb вищоi освiти - третiй (освiтньо-науковий)
Этупiнь вищоi освiти - доктор фiлософii
lалузь знань - 05 Соцiшrьнi та поведiнковi науки
]пецiаrrьнiсть - 051 EKoHoMiKa

)фiцiйна назва ocBiTHboi
IDогDами

EKoHoMiKa

Гип диплому та обсяг
lcBiTHboi програми

Щиплом доктора фiлософii, одини.rrrий, 48 кредитiв еКТС, термiп
IавчаншI 2 роки (освiтня складова).

[Iаявнiсть акредитацii
Щикл/рiвень FIацiональна раN,rка квалiфiкацiй Украiни - дев'ятий piBeHb.

Передумови Этупiнь магiстра або освiтньо-ква.пiфiкацiйний piBeHb спецiалiста.

Иова(и) викладання Украiнська

fермiн дii ocBiTHboi
IпоrDами
[нтернет-адреса постйного
,lозмiщення опису ocBiTHbo'
IDогDами

зttр : //knutd, edu.ua/ektsl'

|r:=

lоглиблення теорети.дrоi загальноунiверситетськоi та фаховоТ пiдготовки, розвиток загаJьних
rрофесiйних компетентностейо що забезпечуе пiдготовку кадрiв вищоi квалiфiкацii для здiйсненн.l
Iауково-дослiдницькоТ та просктно-Еlналiти.цlоi дiяльностi, науково-обгрунтованог(
(онсультування у сферi економiки, а також викJIадацькоi роботи.
Jрограма розроблена вiдповiдно до Micii унiверситету, спрямована на здобугтя компетентностей
цостатнiх для продукуванЕя IIових iдей, розв'язанЕя комплексних проблем дослiдницько-проектно
Iiяльностi, оволодiння методологiею науковоi та педагогiчноi дiяльностi, а також проведенн,
зласного наукового дослiдження в економiчних гаIц/зях, результати якого мають наукову новизну.

;':,:о- ,, 3 - Характеристика освiтньоi програми
Предметна область Програма opieHToBaHa на формувttння у здобувачiв компетентностей щодс

лабуrгя глибинних зн€шь, yMiHb та навичок зi спецiальностi, володiнш
}агальЕонауковими (фiлософськими) компетентностями, набуття
gнiверсальних навичок дослiдника та представлення власних результатir
цослiджень в уснiй та письмовiй формi, зокрема, iноземною мовою.
Эбов'язковi наэчальнi дисциплiни - 75Yо, з них: обов'язковi дисциплiнл
професiЙноi пiдготовкп - 20Yо, вивченЕя iноземноi мови - lsYo, дисциплiнл
вiльного вибору здобувача, що забезпечують професiйну пiдготовл<у -25%.

Dрiснтацiя ocBiTHbo
пDогпами

Dсвiтньо-наукова програп,{а пiдготовки доктора фiлософri.



Ссновпий фокус
програми

Jагальна прогр€ll\dа: EKoHoMiKa. Акцент робиться на формуваннi та розвитк)
Iроектно-професiйних компетентностей у сферi економiки, що направлен.
ша здобуття здатностi володiти методzlп{и та методикtlп{и теоретичноi
прtжтиtшот роботи.

Dсобливостi
rcBiTнboi програми

Програма базуеться на iнновацiйних проектних результатах та сучасни>
trаукових дослiдженнл( в сферi економiки, враховуе економiчну специфiку
Виконуеться в активному дослiдницькому середовищi, opieHTye Hi
лктуальнi спецiалiзацii, у раллках яких здобувач визначас професiйну тi
шаукову кар'еру.
Програма розвивае перспективи yracTi та стажування у cтpyкTypi науково.
цослiднлгх та проектних фундацit як в УкраiЪi, так i за кордоном
3opieHToBaHa на реа-ltiзацiю програ:uи мiжнародноi академiчноi мобiльност
дrасникiв освiтнього процесу.

4.ц.=: йа1яiсть_+иrrускпйЕiй,Лб,fiрапевлашту..вацня тЕ по-ЛпБшот"отавчапня
[Iридатнiсть до
працевлаштування

Випускник € придатним для працевлаштування на посадах у лослiлницьких
групах та ocBiTHix пiдроздiлах, в уяiверситетах та наукових установах, що
потребують HEuIBHocTi наукового стуленя.
Управлiнськi, фаховi посади в органiзацiях, що провадять господарськ)
цiяльнiсть, органах державноТ влади, участь у законотворчому процесi.
Фахiвцi здатнi працювати у закJIадzlх вищоi освiти економiчного т;
гехнiчного спрямування, наукових та проектних установах економiчногс
профiлю, науково-виробничих об'еднаннях, корпорацiях, банках
консЕlлтингових фiрмах на пiдприемствах бул-якоТ органiзацiйно-право
Ьооми.

Подальше навчання .Iавчання впродовж киття дJIя вдосконалення професiйноi, науковоi Tt

нших видiв дiяльностi. Можливiсть продовження навчання на на}ковом)
riBHi вищоi освiти (доктор наук).

5=:-$йклаrаянi ia'o цiфвД Hff
Викладання та
tIавчання

3икористовуеться студентоцентроване та проблемноорiентоване навчання
Iавчання через науково-педагогi,пrу практику та саNIонавчання. Системt
иетодiв нtlвчання базуеться на принципах цiлеспрямовttностi, бiнарностi -

rктивноi безпосередньоi yracTi Еауково-педагогiчного працiвника
lдобувача вищоi освiти.
Dорми органiзацii освiтнього процесу: лекцiя, практичне, ceMiHapcbKt
}аняття, практиIша пiдготовка, самостiйна робота, консультацii
)tlшlонавчitння. розробка фахових проектiв (робiт).

оцiнювання YcHi та письмовi екзЕl]чlени, тестрання, есе, проектнi роботи, презентацii
lвiти, портфолiо, проектно-аналiтичнi завдання.

6.=-fl pof рбфйi=кб'йп.ё,iёнтнб

[нтегральна
компетентнiсть (IK)

]датнiсть особи розв'язувати комплекснi економi.пri проблеми в галузj
:оцiа.пьних та поведiнкових наук таlабо дослiдницько-iнновацiйно:
цiяльностi, що передбачае глибоке переосмислення нilявних та створенн,
Iових цiлiсних знань таlабо професiйноi практики.

]агальнi
iомпетентностi (ЗК)

зк1 Jдатнiсть до дослlдЕицько1 дtяльностi економiчних проблем

}ормувшrня фiлософii, методологiТ, логiки, принципiв об'ективност:
ilаукового пошуку; гiпотези, мети, завдашш та очiкуваниr
эезультатiв дослiдження в рамках загального наукового процесу]

цiльовi групи, opieHToBaHi на виконtшня НДДКР, управлiння Tz

эфективного використання iх потенцiшrу.



зк2 }датностi до управлiння: вмiння ставити мету та поетапн(
}икоЕувtIти завдzlнЕя, що визначаються цi.ltями системного аналiзу r

lкономiцi.
]кз }датнiсть до формуваЕня системЕого наукового свiтогляду, сrIасног(

rявленшI про засоби професiйного економiчного мисленшI, як(
Iоеднуе сукупнiсть вЕDкJIивих якостей аналiтичностi, системностi
(реативностi та iнновацiйностi.

зк4 Jдатнiсть оцiнювати етиIIну вiдповiдальнiсть за отриманi результат,
rауковоi дiяльностi в сферi економiки та iх використttншI; розумiнн-l
зiдповiдальностi за ак4демiчний плагiат та фальсифiкацii наукови>
георетичних тIи практичних результатiв, дотримання принципir
rкадемiчноi доброчесностi.

зк5 Здатнiсть до мовних компетентностей, достатнiх дJIя представленн,
та обговорення результатiв економiчних дослiджень своеi науково

роботи украiнською та iноземною мовою (англiйською або iншок
вiдповiдно до специфiки спецiальностi) в уснiй та письмовiй формi
а також для повного розумiння iншомовних наукових TeKcTiB :

економiки.
зкб Jдатнiсть презентувати та обговорювати економiчнi

rналiтичнi та проектIIо-творчi результати украiнською та
иовою (англiйською або iншою мовою вiдповiдно до
:пецiальностi в уснiй та письмовiй формах.

Еауково.
iноземнок
специфiкл

DaxoBi
:омпетентностi (ФК)

Фк1 Здатнiсть до iнтерпретацiТ емпiричного економiчного досвiду через

;yracHi HayKoBi Teopii, представлених, зокрема, окремими бiзнес-

}ункцiями, дiяльнiстrо пiдприемств в цiлому, кJIастернимu

Fтвореннями, секторzlN,Iи економiки та економiкою.
Фк2 Здатнiсть до узагапьненшI eKoHoMi.пroi iнформацii та вмiнш

Iрезентувати Ii з акцентами критичноi оцiнки, оцiнки результатiт
;Iроведених наукових дослiджень в сферi економiки iншимz
1вторап4и з обраноТ тематики дисертацii, узагальнення та видiлення
,rевиоiшеноi частини економiчноi пооблеми.

Фкз 3датнiсть до набугтя унiверсальних навичок дослiдника в сфер.
экономiки, зокрема усноi та письмовоТ презентацiТ аналiтичноi тz

экспериментаrrьноi науково-економiчноi дiяльностi.
Фк4 3датнiсть до застосувtlнЕя теоретичних знань та прtжтичних нz}вичоI

цля постановки та вирiшення наукового завдання в сферi економiки.
Фк5 Вмiння використовувати вiдповiдний iнструментарiй економiчногс

цослiдження для ана.тriзу бiзнес-середовища та проведення системно.
этруктурного ана-пiзу вiдповiдно до об'скту та предмет)
цослiдженrr,я.

Фкб }датнiсть до володiння загальноЕауковими (фiлософськими'
(омпетентностями, спрямованими на формування системног(
Iаукового свiтогляду, професiйноi етики та заг€}льного культурног(
(ругозорY.

Фк7 Здатнiсть до набуття компетенцiй дослiдника, зокрема ycHoi тt
письмовоi презентацii результатiв власного наукового дослiдження
украiЪською та iноземною мовою, застосувtlння сучасни)
iнформацiйних технологiй у науковiй дiяльностi, оргшriзацii Tt

проведеннrI нЕlвчЕlльних занять, управлiння науковими проектамI
гаlабо скJIаденЕя пропозицiй щодо фiнансування наукови)
цослiджень, реестрацii прав iнтелектyальноi власностi.



i]'.aдý\li

Знання та Dозчмiння:
прн 1 ]нання сучасних теорiй та емпiри.пrого досвiду щодо економi.пrого розвитку держави,

эегiону, суб' екта господарювання.
прн 2 Jнання iнформацiйних технологiй та iнструментарiю дJIя проведення системно,

)труктурного аналiзу бiзнес-середовища.
}астосчвання знань та позчмiнь (чмiння):
прн 3 Вмiння ана-тriзувати сучасний стан обраного об'екту дослiдження з обrрунтувчlнняI!

rропозицiй щодо перспектив ефективного економiчного розвитку та рiвня економiчно
5езпеки на обраному для дослiдження iерархiчному piBHi господарювання.

lPH 4 Вмiння здiйснювати економiчний анаrriз на ocHoBi дослiдження MaTepia_TliB Nу
rрийняття та обгрунтуваншI iнновацiйних та економiчно безпечних рiшень.

прн 5 Вмiння оцiнювати результi}ти наукових дослiджень, проведених iншими авторtlми тa

зидiляти невирiшену частину пDоблеми.
lPH 6 Вмiння обrрунтовувати

зпровадженЕя результатiв
:осподарюванIUI.

теоретичну доцiльнiсть та практиIIну ефективнtстr
наукового дослiдженIu{ в господарську дiяльнiсть суб'ектiл

lPH 7 Вмiння розробити концепцiю наукового дослiдження, обумовлену метою т.
}авдtшнями.

lPH 8 3датнiсть до проведення екоЕомi.пrого аналiзу тенденцiй економiчного розвитку н€

эбраному дJIя наукового дослiдження iерархiчного рiвня господарювання.
lPH 9 Jдатнiсть добирати i застосоврати

iнформацii, здiйснювати обробку
FзагirльЕювати результати дослiдження

рiзноманiтнi типи наукових методiв обробкл
та аналiтичну iнтерпретацiю iнформацii

проектноi дiяльностi.
lPH 10 Jдатнiсть застосовувати комплексний пiдщiд при вирiшеннi концептуальни}

экономiчних задач.
lPH 11 Jдатнiсть орiснтуватися в сrIасних економiчнlтх i соцiальних тенденцiях та потреба>

эуспiльства з метою обrрунтування на iх ocHoBi прийнятих економiчних рiшень.
lPH 12 Володiння с)часними iнформацiйними технологiями дJIя iнтерпретацiТ результатiл

паукового дослiдження.
lPH 13 Jдатнiсть до синтезу економiчно обцрунтованих наукових рiшень на ocHoBi результатit

гIроведеного аналiзу.
lPH 14 Володiння науково-практиtIними методчlIчIи реаrriзацii економiчноi iнформацii в HayKoBii

цiяльностi.
lPH 15 Jолодiти прогресивними методикаIvIи та прийомаlrли прогнозрання тенденцii

:кономiчного розвитr.у держав, регiонiв, суб'ектiв господарювtlння з ypaxyBaIIEIN
rинникiв забезпечення iх eKoHoMi.*loi безпеки.

Формування суджень:
lPH lб Jнаходлти iнформацiю та дискуграти в iншомовному середовищi при вирiшенн

;оцiаrrьних та професiйних задач; уплiти lrерекладати, реферувати та aHoTyBaTl
:кономiчнi тексти. Формувати cyracHi уявлення про соцiа_тrьну вiдповiда_llьнiсть прл
rрийняттi економiчних оiшень.

.IPH 17 3иконувати Еауковий пошук, дослiджувати i шравильно формувати ознzжи новизни I

)б'ектах, якi розробляються, оформляти зilявки ца азторськi твори, грtlN,Iотн(

rналiзувати економiчнi оiшення з метою визначення iх патентноi чистоти.
]PH 18 fuапiфiковано вiдображати результати

rпублiкованих як у фахових вiт.пrзняних
иiжнародних начкометричних баз.

наукових дослlджень у наукових статтях,
виданнях, так i у виданнях, якi входять дс

прн 19 Брати вiдповiдальнiсть за результати своеi професiйноi дiяльностi, дотримуватис
rоофесiйноi етики та коDпоDативноi кчльтyDи.



прн 20 Dормування навичок розробки економiчноi концепцii та обrрунтування економiчни>
эiшень на iT ocHoBi.

8; РесурснG.=*безuёЕеяпя,,реалiiiцii програми
Кадрове забезпечення Bci науково-педагогiчнi працiвники, що забезпечують ocBiTHbo-

професiйну прогрttN,Iу за квалiфiкацiею, вiдповiдають профiлю i напрям1

цисциплiн, що викладаються, мають необхiдний стаж педагогiчноТ роботл
га досвiд практичноi роботи. В процесi органiзацii навчання зал}п{аються
професiонали з досвiдом дослiдницькоi, управлiнськоi, iнновацiйноi
гворчоТ роботи та роботи за фахом, iноземнi лектори.

Иатерiально-технiчне
lабезпечення

Матерiально-технiчне забезпечення
>свiтнiй процес протягом всього
Iрограмою. Стан примiщень
Iаспортами, що вiдповiдають чинним

дозвоJuIе повнiстю забезпечитр

циклу rriдготовки за ocBiTHboK
засвiдчено санiтарно-технiчнимр
нормативним актам.

[нформацiйне та
tIавчальЕо-методичне
lабезпечення

Програма повнiстю забезпечена навчa}льно-методичним комплексом з yci
компонентiв ocBiTHboi програми, наявнiсть яких представлена
иодульному середовищi освiтнього rrроцесу Унiверситету.

9 = Акадейiчна йобiлaнiaтa
Нацiональна кредитна
иобiльнiсть

освiтнiми
загшIьних

1ередбачае можливiсть академiчноi мобiльностi за деякими
(омпонеIIталли ocBiTHboT програми, що забезпечують набуття
tбо фахових компетентностей.

УIiжнародна кредитн,
иобiльнiсть

стажування у мlжнародних
академiчноi мобiльностi зt

1рограма розвивае перспективи yracTi та
rауково-дослiдних проектах та програмах
(оDдоном.

[Iавчання iноземних
lдобувачiв вищоi
освiти

забезпеченi навчально-
студентiв англiйською Tt

)cHoBHi компоненти ocBrTHbor програми
чIетодичним комплексаN{и для iноземних
rосiйською мовами.



2. Перелiк компонентiв ocBiTHbo-HayKoBoi програмп та ix логiчна
'послiдовнiсть

2.t Перелiк компонентiв ocBiTHbo-HayKoBo1 програми (третього (ocBiTHbo-
наукового) рiвня вищоТ освiти)

Код н/д Компонеrrги освiтrъоТ програми (навчальнi дисциrшiни,
кчпсовi роботи (пооекти). пDактики. квалiфiкацiйна побота)

кiлькiсть
кредитiв

Форма пiдсумковогс
контролю

1 J J 4

обов'язковi компонентш оп
Цикл загальноi пiдготовки

)к1 Diлософiя науки i методологiя дослiджень 4 экзамеЕ

)к2 iноземна мова дIя академiчнlл<, цiлей 8 }алк

экз Комп'ютерне математичне модулювання 4 lалlк

эк4 [нтелекrуальна ыlаснiсть та комерцiалiзацiя наукових
Iослiджень

4 плк

)к5 Педагогiчна майстернiсть у вищiй школi 4 lалlк
экб Iедагогiчна практика 4 }Еlлlк

Всього з цикгц 28

Цикл професiйноi пiдготовки
ж7 Иiкроекономiчний DозвIrгок суб'екгiв господарювання 4 )кзап{ен

эк8 иакроекономiчний розвлrгок kDaih 4 )кзtlluен
Воього з циIс;ц 8

загальний обсяг обов'язкових компонентir зб
вибiрковi компоненти Оп

щсIш Цисциплiни спецiальноi професiйноi пiдготовки 12 lалiк/екзален
загальний обсяг вибiпкових компонентir 12

ЗАГАJЬНИИ ОБСЯГ OCBITHьOI ПРОГРАМИ 48



2.2. Струкryрно-логiчна схема освiтпьо-науковоi програмп EKoHoMiM зi спецiальносd 051 ErФHoMircs

4 семестр 2 курс

Педагогiчна
майстернiсть у вищiй
школi
(4 кредити)

Фiлософiя Еауки
i методологiя

дослiджень
(4 кредити)

двспп 1

(4 кредити)

Iнтелект5lальна

власнiсть та
комерчiа.пiзачiя

наукових дослiд2кень
(4 кредити)

двспп 2
(4 кредити)

[ноземна мова дJIя академi.ших цiлей
(8 кредитiв)

двспп 3

(4 кредити)
Комп'ютерне
математичне
модеJIювання
(4 кредити)

Макроекономiчний

розвиток краiЪ
(4 кредити)

Мiкроекономiчний

розвиток суб'ектiв
господарювання
(4 кредити)

Педагогiчна
практика
(4 кредити)



Ещ-!.

3. Форма атестацii здобувачiв ocBiTHbo-HayкoBoi програми

Dормп атестацii здобувачiв
rцщоi освiтп

Атестацiя випускника ocBiTнboi програN{и провод{ться )
bonMi пблi.пrого захистч писеотшrii.

Щокумент про впry ocBiTy Щиплом державЕого зраlка про присуджеЕЕя ступеIu
цоктора фiлософii iз присвосЕням ква"тriфiкацii: доктоI
ьiлософii з економiки.



4. Матриця вiдповiдностi програмних компетентностей компонентам ocBiTHbo-HayKoBoi програми

F(
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ý4
е

oKl + + + + + +

ою + + +

окз + + +

ок4 + + + + + +

ок5 + + +

окб + + + + +

ок7 + +

ок8 + +

вк Б.1 + +

вк Б.2 +

вк Б.3 + + +

вк Б.4 +

вк Б.5 + +

вк Б.б + +



5. Матрпця забозпеченпя програмппх результатiв павчlпня вiдповiднимп компонентамп ocBiTHbbпa;rrcoBoi



б. Каталог дисциплiн вiльного вибору аспiранта спецiальноi професiйноi
пiдготовки здобувачiв освiтньо-наукового ступеня (доктор фiлософЬ ЦВСПП)

Шифр блоку
дисrцrгшiн

(семестр, кiлькiсть
кредитiв)

ЛЬ з/п назва дисциrr.пiни
Шифр кафедlи,

яка викJIадас

дисциплiну

2 J 4

шсIш 1

4 сем.
(4 кредити )

вкБ.l Система економiчноТ безпеки Украiни БЕт

двсIш 2
4 сем.

(4 коелити )

вк Б.2 Iнновацiйна дiяльнiсть в yмoвtlx евроiнтеграuii
УкраiЪи

оА

шсIш з
4 сем,

(4 коедити )

вк Б.3 Iнформацiйнi технологii в економiчних
дослiдженнлс

Екм

двсIIп 4
4 сем.

(4 коелrтги )

вк Б.4 Системи iнформацiйного забезпечення управлiння
пiдприемствЕlN{и

оА

дрсIш 5
4 сем.

(4 кпедити )

вкБ.5 Регушовання та стимуJIювання дiяльностi
пiдприемств

БЕт

рсIш 6
4 сем.

(4 коелrтги )

вк Б.6 Бiзнес-планувЕtння БЕт


