
 



 

ПЕРЕДМОВА 

 
Розроблено робочою групою у складі: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Найменування посади 

(для сумісників – місце 

основної роботи, посада) 

Науковий ступінь, вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

Керівник 

робочої 

групи 

Дунаєв Ігор 

Володимирович 

Професор кафедри 

економічної політики та 

менеджменту 

Доктор наук з державного 

управління, професор 

кафедри економічної 

політики та менеджменту 

   

Члени 

робочої 

групи 

Гончаренко 

Марина  

Василівна  

Доцент кафедри 

економічної теорії та 

фінансів   

Кандидат економічних 

наук, доцент кафедри 

економічної теорії та 

фінансів 

Крамарева 

Ольга Сергіївна   

Доцент кафедри 

управління персоналом 

та економіки праці 

Кандидат економічних 

наук, доцент кафедри 

управління персоналом та 

економіки праці 

 

При розробці проекту Програми враховані вимоги: 

1) Освітнього стандарту вищої освіти  за спеціальністю 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» для другого (магістерського) рівня вищої освіти: наказ 

Міністерства освіти і науки України № 961 від 10 липня 2019 року.  

 

1) Рекомендації професійної асоціації __________________________________ 

                                                                     назва,  

_________________________________________________________________________ 

інформація про розміщення/оприлюднення рекомендацій 

2) Рекомендації провідного працедавця в галузі _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

інформація про розміщення/оприлюднення рекомендацій 

Примітка – пп. 2, 4 вказуються у випадку наявності 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкголдерів (за наявності): 

1.  

 

 

 



 

 

 ІІ. Профіль освітньої програми 

зі спеціальності 076 « Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

Рівень вищої 
освіти 

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої 
освіти 

Магістр 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Освітня 
кваліфікація Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Кваліфікація в 
дипломі 

Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

за освітньо-професійною програмою «Економіка та організація 

підприємницької діяльності» 

Опис предметної 

області 

Об’єкти вивчення: господарська діяльність із виробництва та обігу 

товарів і послуг, яка здійснюється суб'єктами  господарювання з 

метою забезпечення їх ефективного управління і розвитку. 

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців з 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють 

методологією й інструментальним апаратом в управлінській, науково-

дослідній, навчальній, експертно-консалтинговій сферах. 

Теоретичний зміст предметної області: теоретико-методологічні, 

науково-методичні і прикладні засади підприємницької, торговельної 

та біржової діяльності, які забезпечують прийняття обґрунтованих 

професійних рішень і здійснення наукових досліджень. 

Методи, методики та технології: включають систему інноваційних 

методів, професійних методик та технологій, застосування яких 

дозволяє вирішувати наукові і практичні завдання щодо забезпечення 

ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, 

торговельних й біржових структур. 

Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи, 

прилади та обладнання, необхідні для формування професійних 

компетентностей магістра з підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності (комп’ютерна техніка, пакети прикладних програм, 

програмні продукти тощо). 

Академічні права 

випускників 

Можливість продовжувати навчання за програмою третього (освітньо-

наукового) рівня  

Працевлашту-

вання 

випускників 

Професійні назви робіт, коди і назви класифікаційних угруповань 

професій за Національним класифікатором України «Класифікатор 

професій ДК 003:2010», що здатний виконувати випускник, наведені у 

Додатку А 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 



 

вищої освіти 

 

Обсяг освітньої програми підготовки магістра галузі знань 07 Управління та 

адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:  

на базі повної освіти рівня бакалавр  становить – 90 кредитів ЄКТС.  

Термін навчання:  

денна форма – один рік 4 місяці;  

заочна форма – один рік 4 місяці.  

 

Обсяг кредитів ЄКТС для здобуття ступеня магістра 

зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

Цикл підготовки Кількість кредитів ЄКТС 

Освітня програма магістра за циклами: 90 

Цикл професійної підготовки 69 (77 %) 

у т.ч. варіативна складова 27 (30 %) 

Цикл практичної підготовки та державна атестація 21 (23 %) 

 

ІV Перелік компетентностей випускника 
 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми під час професійної діяльності у 

галузі підприємництва, торгівлі і біржової діяльності, або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій в підприємницькій, 

торгівельній і біржовій діяльності, та характеризується невизначеністю умов і вимог 
Загальні 
компетентності 

ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 
ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК 3. Здатність спілкуватися професійною іноземною мовою 

ЗК 4. 
Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати 

обґрунтовані рішення 
ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути критичним та 

самокритичним  
ЗК 6. Здатність до ефективної зовнішньої та внутрішньої комунікації  

Спеціальні 
(фахові, 
предметні) 
компетентності 

СК 1. 
Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку 

підприємницьких, торговельних та біржових структур 

СК 2. 
Здатність проводити комплексне дослідження суб’єктів господарювання 

та їх підрозділів за окремими напрямами  

СК 3. 
Здатність оцінювати конкурентне галузеве середовище суб’єктів 

господарювання 

СК 4. 
Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності 

СК 5. 
Здатність до застосування сучасних моделей та методів 

впровадження проектів розвитку підприємницької діяльності  

СК 6. 
Здатність до вирішення проблемних питань і нестандартних 

ситуацій у професійній діяльності за умов невизначеності та ризиків 

СК 7. 
Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності 
 

 СК 8. 
Здатність до планування в галузі маркетингу (товарної, цінової, збутової 

політики; комунікацій, логістики, маркетингових досліджень) 



 

СК 9. 
Здатність прийняття ефективних управлінських рішень з організації 

торгівельних операцій 

СК 10. 
Володіти прийомами вибору та здійснення біржових операцій в 

певних умовах ринку 

СК 11. 
Здатність залучати посередників та контролювати їх роботу при 

здійсненні біржової діяльності  
СК 12. Здатність застосовувати норми права у практичних ситуаціях при роботі з 

партнерами, державними органами 

СК 13. Здатність розроблення моделей просування та комерціалізації інтелектуальних 

продуктів 

 

V  Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання 

 

1. 

Знати механізми управління інноваційним розвитком економічних систем, 

забезпеченням результативності формування та використання інноваційного 

потенціалу підприємств, ефективністю інвестування в інновації 

2. 

Уміти продукувати нові ідеї щодо розвитку підприємницьких, торговельних та 

біржових структур і впроваджувати їх.  

3. 

Використовувати іноземну мову для забезпечення результативної наукової та 

професійної діяльності в підприємницьких, торговельних і біржових структурах.  

4. 

Виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях, критично оцінювати 

явища та процеси у сфері підприємництва, торгівлі і біржової діяльності.  

5. 

Уміти використовувати методичний апарат економічного діагностування для 

визначення стану суб’єкта господарювання 

6. 

Уміти вивчати, аналізувати та оцінювати наявний на ринку асортимент товарів, 

перелік послуг, виробників та ступінь забезпечення прав споживачів у їх 

діяльності 

7. 

Оцінювати та управляти конкурентоспроможністю підприємств у сучасних 

умовах господарювання 

8. 

Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії підприємства з його 

внутрішнім та зовнішнім середовищем. 

9. 

Керувати проектом розвитку підприємницької діяльності на внутрішньому та 

зовнішньому ринках із застосуванням новітніх методів управління 

10. 

Застосовувати концепції, методології, підходи і критерії визначення, порівняння, 

обґрунтування альтернативних інвестиційних рішень і проектів за умов 

обмеженості наявних ресурсів 

11. 
Організовувати творчій процес співробітників для пошуку нестандартних рішень 

12. Укладати господарські договори з урахуванням їх різновидів та порядок розірвання 



 

договірних відносин на законних підставах 

13. 

Проводити мобілізацію наявного власного і залучення нового капіталу, усіх 

видів ресурсного забезпечення для забезпечення підприємницької діяльності, 

відкриття власного бізнесу, здійснення інноваційного підприємництва  

14. 

Володіти навичками щодо управління інтелектуальним бізнесом, економічного 

обґрунтування напрямів його розвитку та забезпечення успішного 

функціонування 

15. 

Демонструвати знання норм права для захисту інтелектуальної власності, 

зокрема способи і процедури правової охорони прав інтелектуальної власності  

16. 

Використовувати інструменти моделювання біржового ринку з метою 

прогнозування його розвитку 

17. 
Контролювати роботу посередників при здійсненні біржової діяльності 

18. 

Знати основні теоретичні та практичні положення  організації та проведення 

наукових досліджень, використання методів наукового пізнання:  методів пошуку 

наукової інформації, методів аналізу обробки емпіричних даних з використанням 

комп’ютерних технологій, оформлення результатів дослідження  

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,  

сформульований у термінах результатів навчання спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
 

№ Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

 І. Загальні компетентності 

1. Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність) 

Уміти продукувати нові ідеї щодо 

розвитку підприємницьких, 

торговельних та біржових структур 

і впроваджувати їх 

Методологія 

наукових досліджень 

Виробнича практика 

2. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями 

Знати основні теоретичні та 

практичні положення організації та 

проведення наукових досліджень, 

використання методів наукового 

пізнання: методів пошуку наукової 

інформації, методів аналізу обробки 

емпіричних даних з використанням 

комп’ютерних технологій, 

оформлення результатів 

дослідження 

Методологія 

наукових досліджень 

Економіка та 

управління знаннями 

Виробнича та 

переддипломна 

практики 

3. Здатність спілкуватися 

професійною іноземною 

мовою 

Використовувати іноземну мову для 

забезпечення результативної 

наукової та професійної діяльності в 

Ділова іноземна мова 

 



 

підприємницьких, торговельних і 

біржових структурах 

4. Вміння виявляти, ставити, 

вирішувати проблеми та 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

Уміти використовувати методичний 

апарат економічного діагностування 

для визначення стану суб’єкта 

господарювання 

Системний аналіз в 

економіці  

Фінансовий 

менеджмент 

Виробнича та 

переддипломна 

практики 

5. Здатність до адаптації та 

дії в новій ситуації, бути 

критичним та 

самокритичним. 

Виявляти ініціативу і самостійність 

дій в різних ситуаціях, критично 

оцінювати явища та процеси у сфері 

підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності. 

Переддипломна 

практика 

Підготовка та захист 

дипломної роботи 

 

6. Здатність до ефективної 

зовнішньої та 

внутрішньої комунікації 

Застосовувати бізнес-комунікації 

для підтримки взаємодії 

підприємства з його внутрішнім та 

зовнішнім середовищем 

Лідерство та 
партнерство 
Управління 
командами 
Переддипломна 
практика 

ІІ. Професійні компетентності 

1. Здатність розробляти та 

реалізовувати стратегію 

розвитку 

підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур 

Знати механізми управління інно-

ваційним розвитком економічних 

систем, забезпеченням результатив-

ності формування та використання 

інноваційного потенціалу 

підприємств, ефективністю 

інвестування в інновації 

Стратегія бізнеса 

Управління змінами  

Торговельна 

політика 

Виробнича та 

переддипломна 

практики 

Виявляти ініціативу і самостійність 

дій в різних ситуаціях, критично 

оцінювати явища та процеси у сфері 

підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності 

2. Здатність проводити 

комплексне дослідження 

суб’єктів господарювання 

та їх підрозділів за 

окремими напрямами 

Уміти використовувати методичний 

апарат економічного діагностування 

для визначення стану суб’єкта 

господарювання 

Менеджмент 

продуктивності 

3. Здатність оцінювати 

конкурентне галузеве 

середовище суб’єктів 

господарювання 

Керувати проектом розвитку 

підприємницької діяльності на 

внутрішньому та зовнішньому 

ринках із застосуванням новітніх 

методів управління 

Конкурентоспромож-

ність національної 

економіки  

Фінансовий 

менеджмент 

Оцінювати та управляти 

конкурентоспроможністю 

підприємств у сучасних умовах 

господарювання 

4. Здатність проводити 

оцінювання продукції, 

Уміти вивчати, аналізувати та 

оцінювати наявний на ринку 

Стандартизація та 

сертифікація 



 

товарів і послуг в підпри-

ємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності 

асортимент товарів, перелік послуг, 

виробників та ступінь забезпечення 

прав споживачів у їх діяльності 

продукції 

Менеджмент 

продуктивності 

5. Здатність до застосування 

сучасних моделей та 

методів впровадження 

проектів розвитку 

підприємницької 

діяльності 

Проводити мобілізацію наявного 

власного і залучення нового 

капіталу, усіх видів ресурсного 

забезпечення для забезпечення 

підприємницької діяльності, від-

криття власного бізнесу, здійснення 

інноваційного підприємництва 

Підприємництво і 

малий бізнес  

Стратегія бізнеса 

6. Здатність до вирішення 

проблемних питань і 

нестандартних ситуацій у 

професійній діяльності за 

умов невизначеності та 

ризиків 

Організовувати творчій процес 

співробітників для пошуку 

нестандартних рішень 

Фінансовий 

менеджмент 

Управління змінами  

Людський розвиток 

7. Здатність до ініціювання 

та реалізації інноваційних 

проектів в 

підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності 

Застосовувати концепції, 

методології, підходи і критерії 

визначення, порівняння, 

обґрунтування альтернативних 

інвестиційних рішень і проектів за 

умов обмеженості наявних ресурсів  

Корпоративне 

управління  

Управління змінами  

 

8. Здатність до планування в 

галузі маркетингу 

(товарної, цінової, 

збутової політики; 

комунікацій, логістики, 

маркетингових 

досліджень) 

Оцінювати за різними параметрами 

продукцію, товари, послуги, а також 

процеси, що відбуваються в 

підприємницьких, торговельних і 

біржових структурах, та робити 

відповідні висновки для прийняття 

управлінських рішень. 

Проводити експертизу товарів з 

наданням мотивованого висновку. 

Торговельна 

політика 

Промисловий 

маркетинг 

Маркетингова та 

цінова політика  

Інформаційні 

системи в 

маркетинговій 

політиці  

9. Здатність прийняття 

ефективних 

управлінських рішень з 

організації торгівельних 

операцій 

Застосовувати концепції, 

методології, підходи і критерії 

визначення, порівняння, 

обґрунтування альтернативних 

інвестиційних рішень і проектів за 

умов обмеженості наявних ресурсів  

Торговельна 

політика 

Фінансовий 

менеджмент 

Виробнича практика 

10. Володіти прийомами 

вибору та здійснення 

біржових операцій в 

певних умовах ринку 

Використовувати інструменти 

моделювання біржового ринку з 

метою прогнозування його розвитку 

Монетарна політика 

та державне регулю-

вання банківської та 

біржової діяльності 

11. Здатність залучати 

посередників та 

контролювати їх роботу 

при здійсненні біржової 

діяльності 

 Контролювати роботу посередників 

при здійсненні біржової діяльності 

Електронна торгівля 

Виробнича практика 

12. Здатність застосовувати 

норми права у 

практичних ситуаціях при 

Укладати господарські договори з 

урахуванням їх різновидів та 

порядок розірвання договірних 

Державні механізми 

підтримки 

підприємництва 



 

роботі з партнерами, 

державними органами 

відносин на законних підставах 
 

Податкова система та 

оподаткування 

13. Здатність розроблення 

моделей просування та 

комерціалізації 

інтелектуальних 

продуктів 

Володіти навичками щодо 

управління інтелектуальним 

бізнесом, економічного 

обґрунтування напрямів його 

розвитку та забезпечення успішного 

функціонування 

Інтелектуальна 

власність 

Економіка та 

управління знаннями 

Демонструвати знання норм права 

для захисту інтелектуальної 

власності, зокрема способи і 

процедури правової охорони прав 

інтелектуальної власності 

VІ  Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 

Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

магістерської роботи та комплексного державного іспиту 

за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна магістерська робота виконується відповідно до 

напрямів наукових і прикладних досліджень та має засвідчити рівень 

професійної підготовки здобувача. Кваліфікаційна магістерська 

дипломна робота повинна містити результати власних теоретичних і 

прикладних досліджень, а також передбачати розробку нових методів 

та методичних підходів. 

Харківський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного управління 

при Президентові України розробляє і затверджує: 

1) Положення про Екзаменаційну комісію 

Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління 

при Президентові України № 229 від 25.12.2015 року; 

2) порядок перевірки кваліфікаційних магістерських 

робіт на плагіат та нормативи унікальності їх текстів. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, 

здійснюється Екзаменаційною комісією (ЕК), до складу якої 

можуть включатися представники роботодавців та їх 

об’єднань.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно.  
Кваліфікаційна магістерська дипломна робота – це 

навчально-наукова робота студента, яка виконується на 
завершальному етапі здобуття кваліфікації магістра з 
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для 
встановлення відповідності отриманих здобувачами вищої 
освіти результатів навчання (компетентностей) вимогам 
стандартів вищої освіти. Вона є кваліфікаційним 
документом, на підставі якого ЕК визначає рівень 
теоретичної підготовки випускника, його готовність до 
самостійної роботи за фахом і приймає рішення щодо 
присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома.  



 

Кваліфікаційна магістерська дипломна робота є 

інструментом закріплення та демонстрації сформованих 

упродовж навчання загальних та спеціальних 

компетентностей відповідно профілю обраної спеціальності. 

Вимоги до публічного 

захисту (демонстрації) 

До захисту магістерської роботи допускаються студенти, які 

виконали всі вимоги навчального плану, пройшли та захистили звіт з 

проходження переддипломної практики, у встановлений термін 

пройшли нормоконтроль. 

Захист магістерської роботи здійснюється публічно перед 

Екзаменаційною комісією, яка затверджена наказом директора 

інституту. Процедура захисту включає: 

– оголошення рецензій, відгуку наукового керівника і рішення 

про допуск роботи до захисту; 

– виступ студента; 

– запитання до автора роботи; 

– відповіді студента;  

– обговорення на засіданні Екзаменаційної комісії 
результатів захисту робіт;  

– рішення Екзаменаційної комісії про оцінку роботи та 
присвоєння відповідної кваліфікації.  

Для переконливості та підтвердження висновків та 
пропозицій доцільно виготовити наочний (роздатковий) 
матеріал: ілюстрації (схеми, діаграми), таблиці, а також 
презентації із використання мультимедійної техніки.  

Магістерська дипломна робота є результатом самостійної 

індивідуальної науково-дослідницької діяльності здобувача другого 

рівня вищої освіти, комплексним науковим дослідженням, яке 

підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені 

навчальними планами підготовки магістра за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», проходження всіх 

практик, а також проходження переддипломної практики. 
Магістерська дипломна робота виконується на основі 

поглибленого вивчення спеціальної вітчизняної та зарубіжної 

літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також 

результатів проведення власних досліджень реального об’єкту з 

метою вирішення визначених наукових та прикладних завдань у сфері 

майбутньої професійної діяльності. 
Магістерська дипломна робота виконується на базі 

діючого підприємства (організації), з розробкою 

практичних рекомендацій для вдосконалення його роботи  

Вимоги до єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

екзамену 

Метою атестації є встановлення фактичної відповідності 

рівня освітньо-професійної підготовки випускників 

вимогам даної освітньої програми 

 

VІІ Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

У Харківському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України функціонує система 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, 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 вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, 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 вищих навчальних закладів і здобувачів вищої 

освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

Основними вимогами до системи освіти та професійної підготовки є вимоги до 

науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчання здобувачів вищої освіти 

другого освітнього рівня (магістр) спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність». 

У викладанні навчальних дисциплін обов’язкової частини змісту навчання беруть 

участь доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, які мають певний стаж 

практичної, наукової та педагогічної роботи. Доцільно, щоб викладачі, які забезпечують 

дисципліни циклу професійної та практичної підготовки, в переважній більшості мали 

наукові ступені в галузі економічних наук. 

Професорсько-викладацький склад, який здійснює навчальний процес, повинен 

періодично та своєчасно проходити стажування. 

Навчальний процес з обов’язкових дисциплін повинен забезпечуватися 

методичними комплексами дисциплін, що складаються з підручників, методичних 

розробок до практичних занять, лабораторних практикумів, методичних вказівок до 

самостійної роботи студентів, методичних матеріалів до курсового проектування, 

прототипів розробки курсових проектів, екзаменаційних та тестових запитань різної 

складності (для самоперевірки, для іспитів, для тренінгів) тощо. 

 

VIII Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої 

освіти 
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спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 06. 11. 

2015 № 1151. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Перелік навчальних дисциплін та видів контролю за циклами підготовки  

магістрів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

Шифр 
дисципліни Навчальна дисципліна 

Академічних 

годин 

Кредитів 

ЕСТ8 

Вид 

контролю 

Нормативні навчальні дисципліни (обов’язкові)  
Цикл професійної та практичної підготовки 

ПП 1 Системний аналіз в економіці 120 4,0 Іспит 

ПП 2 Торговельна політика 120 4,0 Іспит 

ПП 3 Конкурентоспроможність національної 

економіки 

120 4,0 Іспит 

ПП 4 Промисловий маркетинг 120 4,0 Іспит 

ПП 5 Менеджмент продуктивності   120 4,0 Іспит 

ПП 6 Монетарна політика та державне 

регулювання банківської та біржової 

діяльності  

150 5,0 Іспит 

ПП 7 Маркетингова товарна та цінова політика 120 4,0 Іспит 

ПП 8 Фінансовий облік  120 4,0 Іспит 

ПП 9 Фінансовий менеджмент 150 5,0 Іспит 

ПП 10 Стандартизація та сертифікація продукції 120 4,0 Іспит 

Вибіркові навчальні дисципліни (вільного вибору студента)  
Цикл професійної та практичної підготовки 

Блок 1 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.%206
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15
http://ihed.org.ua/images/biblioteka%20/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf.%209
http://ihed.org.ua/images/biblioteka%20/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf.%209
http://ihed.org.ua/images/biblioteka%20/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf.%209
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.%2011
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.%2011
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf
file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf.%20%0d14
file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf.%20%0d14


 

СВПП 1 Методологія наукових досліджень  90 3,0 Залік 

СВПП 3 Інтелектуальна власність 90 3,0 Залік 

СВПП 5 Лідерство та партнерство 90 3,0 Залік 

СВПП 7 Корпоративне управління 90 3,0 Залік 

СВПП 9 Управління змінами 90 3,0 Залік 

СВПП 11 Електронна торгівля 90 3,0 Залік 

СВПП 13 Ділова українська мова як іноземна  90 3,0 Залік 

СВПП 15 Державні механізми підтримки 

підприємництва 

90 3,0 Залік 

СВПП 17 Податкова система та оподаткування 90 3,0 Залік 

Блок 2  

СВПП 2 Економіка природокористування 90 3,0 Залік 

СВПП 4 Економіка та управління знаннями 90 3,0 Залік 

СВПП 6 Страхування 90 3,0 Залік 

СВПП 8 Підприємництво та бізнес культура 90 3,0 Залік 

СВПП 10 Стратегія бізнеса 90 3,0 Залік 

СВПП 12 Інформаційні системи в маркетинговій 

політиці 

90 3,0 Залік 

СВПП 14 Підприємництво і малий бізнес  90 3,0 Залік 

СВПП 16 Управління командами 90 3,0 Залік 

СВПП 18 Людський розвиток 90 3,0 Залік 

 
Матриця відповідності визначених компетентностей дескрипторам НРК  

для магістрів зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

 
Класифікація компетентностей 

за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 
Загальні компетентності 

1. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 
+ +  + 

2. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями 
+ +  + 

3. Здатність спілкуватися професійною 

іноземною мовою 
  +  

4. Вміння виявляти, ставити, 

вирішувати проблеми та приймати 

обґрунтовані рішення. 

+ +  + 

5. Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації, бути критичним та 

самокритичним. 

+ +  + 

6. Здатність до ефективної зовнішньої 

та внутрішньої комунікації 
+ + +  

Спеціальні (фахові) компетентності 
1. Здатність розробляти та реалізовувати 

стратегію розвитку підприємницьких, 

торговельних та біржових структур 

+ +  + 

2. Здатність проводити комплексне 

дослідження суб’єктів господарювання 

та їх підрозділів за окремими 

напрямами 

+ +  + 



 

3. Здатність оцінювати конкурентне 

галузеве середовище суб’єктів 

господарювання 

+ +   

4. Здатність проводити оцінювання 

продукції, товарів і послуг в підпри-

ємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності 

+ +  + 

5. Здатність до застосування сучасних 

моделей та методів впровадження 

проектів розвитку підприємницької 

діяльності 

+ +  + 

6. Здатність до вирішення проблемних 

питань і нестандартних ситуацій у 

професійній діяльності за умов 

невизначеності та ризиків 

 +  + 

7. Здатність до ініціювання та реалізації 

інноваційних проектів в 

підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності 

 +   

8. Здатність до планування в галузі 

маркетингу (товарної, цінової, збутової 

політики; комунікацій, логістики, 

маркетингових досліджень) 

+  +  

9. Здатність прийняття ефективних 

управлінських рішень з організації 

торгівельних операцій 

 + +  

10. Володіти прийомами вибору та 

здійснення біржових операцій в певних 

умовах ринку 

+ +   

11. Здатність залучати посередників та 

контролювати їх роботу при здійсненні 

біржової діяльності 

  + + 

12. Здатність застосовувати норми 

права у практичних ситуаціях при 

роботі з партнерами, державними 

органами 

+    

13. Здатність розроблення моделей 

просування та комерціалізації 

інтелектуальних продуктів 

+ +   

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Матриця відповідності визначених результатів навчання та компетентностей для магістрів  

зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
 

Програмні результати 
навчання 

Компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 
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РН 2. +                   
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РН 4.     +  +             

РН 5.    +    +            

РН 6.          +          

РН 7.         +           

РН 8.      +              

РН 9.         +           

РН 10.               +     

РН 11.            +        

РН 12.                  +  

РН 13.           +         

РН 14.                   + 

РН 15.                   + 

РН 16.                +    
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Додаток А 

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець рівня «магістр» 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

(за Державним класифікатором професій ДК 003:2010) 

 

Шифр 

професійної 

роботи 

Назва 

професійної 

роботи 

Професійна назва роботи 

1210 Керівники 

підприємств, 

установ та 

організацій 

Генеральний директор (голова, президент, інший 

керівник) об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, 

концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіоком-

панії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.) 

Голова колективного господарства 

Директор (начальник, інший керівник) підприємства 

Директор відділення 

Директор лабораторії 

Директор представництва 

Директор філіалу 

Начальник дослідної організації 

Начальник управління 

Начальник філіалу 

Президент компанії 

122 Керівники 

виробничих та 

інших основних 

підрозділів 

Керуючий відділенням  

Начальник відділу 

Начальник проектно-кошторисного бюро (групи) 

Директор з виробництва  

Начальник управління 

1224 Керівники 

виробничих 

підрозділів в 

оптовій та 

роздрібній торгівлі 

Завідувач підприємства роздрібної торгівлі  

Завідувач секції 

Керівник торговельно-економічної місії 

1226 Керівники 

виробничих 

підрозділів на 

транспорті, в 

складському 

господарстві та 

зв'язку 

 

Головний директор програм 

Завідувач складу 

Завідувач центрального складу 

Начальник бази (виробничого обслуговування, резерву, 

здавальної та ін.) 

1229 Керівники інших 

основних 

підрозділів 

Виконавчий директор Фонду  

Головний консультант  

Директор департаменту 

Директор департаменту біржових операцій та 

електронного забезпечення 

Директор департаменту організації роботи органів 

управління фондової біржі  

Завідувач відділу (самостійного) 

Завідувач відділу (у складі управління) 

Керівник групи 

Керівник апарату 



 

Начальник (завідувач) підрозділу 

Начальник головного управління 

Начальник управління 

Завідувач відділу 

Начальник відділу 

123 Керівники 

функціональних 

підрозділів 

Головний економіст  

Директор фінансовий  

Директор з економіки  

Завідувач каси  

Начальник управління  

Директор комерційний  

Начальник комерційного відділу  

Начальник управління  

Головний інженер проекту  

Головний товарознавець  

Начальник бюро 

13 Керівники малих 

підприємств без 

апарату управління 

Голова кооперативу (товариства і т. ін.)  

Голова кооперативу промислового 

Директор (керівник) малого підприємства  

Директор (керівник) малої торговельної фірми 

Керуючий магазином 

Комерсант 

Директор малої фірми (страхової, аудиторської, 

рекламної і т. ін.) 

Керуючий агентством (страховим, торговельним, 

нерухомості, рекламним і т. ін.) 

Завідувач залу 

1452 Менеджери 

(управителі) в 

оптовій торгівлі та 

посередництві у 

торгівлі 

Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та 

посередництві у торгівлі 

1453 Менеджери 

(управителі) в 

роздрібній торгівлі 

побутовими та 

непродовольчими 

товарами та їх 

ремонті 

Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі 

побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті  

1454 Менеджери 

(управителі) в 

роздрібній торгівлі 

продовольчими 

товарами 

Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі 

продовольчими товарами 

1475 Менеджери (упра-

вителі) з права, 

бухгалтерського 

обліку, досліджень 

ринку, вивчення 

суспільної думки, 

консультацій з 

питань комерційної 

Менеджер (управитель) з логістики  

Менеджер (управитель) із збуту 



 

діяльності та 

управління 

1479 Менеджери 

(управителі) з 

надання інших 

послуг юридичним 

особам 

Менеджер (управитель) з організації консультативних 

послуг 

2310  Викладач 

університетів та 

вищих навчальних 

закладів 

Викладач вищого навчального закладу 

Асистент 

2413 Професіонал з 

ведення реєстру 

власників іменних 

цінних паперів 

Професіонал з депозитарної діяльності 

Професіонал з корпоративного управління 

Професіонал з торгівлі цінними паперами 

Професіонал з управління активами 

Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних 

паперів 

2441 Професіонали в 

галузі економіки 

Економіст з планування 

Оглядач з економічних питань 

Консультант з економічних питань  

Економічний радник  

Економіст з фінансової роботи  

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу 

господарської діяльності 

Економіст 

Економіст з договірних та претензійних робіт 

Оцінювач ризиків (андеррайтер) у страхуванні 

341 Фахівці в галузі 

фінансів та торгівлі 

Брокер  

Дилер 

Маклер біржовий 

Фахівець з біржових операцій 

Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних 

паперів 

Фахівець з депозитарної діяльності 

Фахівець з корпоративного управління 

Фахівець з управління активами 

Фахівець з фінансово-економічної безпеки 

Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів 

Страхові агенти 

Агенти з торгівлі майном 

Технічні та торговельні представники  

Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 

342 Агенти з 

комерційного 

обслуговування та 

торговельні 

брокери 

Торговельний брокер (маклер) 

Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та 

експедиції 

Агенти із зайнятості й трудових контрактів 

Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери  

 

 

 

 



 

 


