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програми:  
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При розробці освітньої програми враховані вимоги:  

– Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня 

«магістр» галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, затверджений наказом Міністерства 

освіти і науки України № 961 від 10 липня 2019 р.; 

– Національної рамки кваліфікації, затвердженою Постановою КМУ від 23 листопада 

2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМ № 509 від 12.06.2019; № 519 від 25.06.2020 р.). 

 



1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ  

ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
 1.1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Навчально-науковий інститут «Інститут державного 

управління» Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти  

Освітня кваліфікація – магістр підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності , організація та 

економіка підприємницької діяльності 
Офіційна назва 

освітньої програми 
Організація та економіка підприємницької діяльності 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 16 місяців. 
Наявність акредитації  

Сертифікат про акредитацію УД № 21007690  

Період акредитації до 01.07.2024 р. 
Цикл/рівень 

 
НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, 

ЕQF-LLL – 7 рівень 
Передумови Умови вступу визначаються «Правилами прийому до 

Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна», затвердженими Вченою радою  

Наявність ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) 
Мова(и) викладання Українська  
Термін дії освітньої 

програми 
До 31 грудня 2023 року 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://ipa.karazin.ua/?page_id=7003 

https://karazin.ua/osvita/osvtn-programee/proiekty-dlia-

obhovorennia-1/ 

1.2 – Мета освітньої програми 

підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності, які володіють методологією й інструментальним 

апаратом в управлінській, науково-дослідній, навчальній, експертно-

консалтинговій сферах 
1.3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань,  

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань: Управління та адміністрування 

Об’єкти вивчення: діяльність суб'єктів 

господарювання підприємницьких, торговельних та/або 

біржових структур з виробництва та обігу товарів і 

послуг, яка здійснюється з метою забезпечення їх 

ефективного управління і розвитку.  

https://ipa.karazin.ua/?page_id=7003
https://karazin.ua/osvita/osvtn-programee/proiekty-dlia-obhovorennia-1/
https://karazin.ua/osvita/osvtn-programee/proiekty-dlia-obhovorennia-1/


Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 

розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності або у 

процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених 

умов і вимог.  

Теоретичний зміст предметної області: теоретико-

методологічні, науково-методичні і прикладні засади 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності, 

які забезпечують прийняття обґрунтованих професійних 

рішень.  

Методи, методики та технології: система інноваційних 

методів, професійних методик та технологій управління.  

Інструменти та обладнання: інформаційно-

комунікаційні системи, прилади та обладнання 

(комп’ютерна техніка, пакети прикладних програм, 

програмні продукти тощо). 
Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми  
Акцент робиться на отримання професійної підготовки 

та формування системи компетентностей у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

Ключові слова: підприємництво, торгівля, біржова 

діяльність. 
Особливості 

програми 
Студентам надають розширену інформацію з 

формування професійних компетентностей для успішної 

діяльності на біржових товарних та фінансових ринках.  

Один із семестрів першого року навчання є семестром 

міжнародної мобільності.  

Програма передбачає проходження виробничої та 

переддипломної практики на провідних підприємствах, 

установах та організаціях 
1.4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 
Випускники можуть працювати на посадах топ 

менеджменту підприємств, організацій та установ, 

зокрема: керівника підприємства або підрозділу; 

комерційного директора; начальника фінансово-

економічної служби; заступника директора з 

економічних питань та питань стратегічного розвитку; 

керівника проектів і програм (інноваційних, 

інвестиційних, соціально-економічних тощо); керівника 

економічних, фінансових та адміністративних 

підрозділів; радника з економічних питань та питань 

підприємництва (в органах державної влади); займатися 



експертно-консалтинговою діяльністю тощо, а також 

організувати й очолити власну підприємницьку справу. 

Випускники крім вище перелічених, можуть також 

обіймати посади, пов‘язані із науково-дослідною та 

освітньою діяльністю. 
Подальше навчання Можливе подальше продовження освіти за третім 

(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти FQ-EHEA 8 

HPK, 8 EQF LLL. Набуття додаткових кваліфікацій в 

системі післядипломної освіти. 
1.5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 
Викладання здійснюється на засадах студенто-

центрованого, проблемно-орієнтованого навчання, 

самонавчання, навчання через практику 
Оцінювання Академічні успіхи здобувачів вищої освіти оцінюються 

за бально-рейтинговою шкалою. Максимальна сума 

балів, які може набрати здобувач вищої освіти при 

вивченні навчальної дисципліни складає 100. Оцінка 

виставляється за такою системою:  

Набрані бали Чотирирівнева 
шкала оцінювання 

Дворівнева шкала 
оцінювання 

1-49  незадовільно  не зараховано 
50-69  задовільно 

зараховано 70-89  добре 
90-100 відмінно 

Форми контролю визначаються за кожною 

компонентою освітньої програми:  

– підсумковий контроль: письмові екзамени або заліки; 

– поточний контроль: тестування, бліц-опитування, 

контрольна робота, Case study, захист результатів 

виконання групових або індивідуальних аналітично-

розрахункових робіт, презентація, дискусія, тренінг 

тощо. 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи за спеціальністю в 

установленому порядку.  
1.6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у 

галузі підприємництва, торгівлі, біржової діяльності 

або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та здійснення інновацій за невизначених 

умов і вимог 



Загальні 

компетентності (ЗК) 
ЗК 1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети 

ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності) 

ЗК 5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків. 
Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК) 

 

СК 1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію 

розвитку підприємницьких, торговельних та/або 

біржових структур.  

СК 2. Здатність проводити оцінювання продукції, 

товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та/або 

біржовій діяльності  

СК 3. Здатність до ефективного управління діяльністю 

суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, 

торгівлі та/або біржової діяльності.  

СК 4. Здатність до вирішення проблемних питань і 

прийняття управлінських рішень у професійній 

діяльності.  

СК 5. Здатність до ініціювання та реалізації 

інноваційних проектів в підприємницькій, торговельній 

та/або біржовій діяльності 

СК 6. Здатність застосовувати норми права у 

практичних ситуаціях при роботі з партнерами, 

державними органами 

СК 7. Здатність розроблення моделей просування та 

комерціалізації інтелектуальних продуктів 
1.7 – Програмні результати навчання 

РН 1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, 

які виникають в професійній діяльності.  

РН 2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.  

РН 3. Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та 

застосовувати інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для 

досягнення поставленої мети.  

РН 4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з 

представниками різних професійних груп.  

РН 5. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією 

виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або 

біржової діяльності.  

РН 6. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості 

виконуваних робіт і визначати їх ефективність.  



РН 7. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів 

господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.  

РН 8. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що 

відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і 

робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень.  

РН 9. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, 

торговельної та/або біржової діяльності.  

РН 10. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов 

невизначеності та ризиків.  

РН 11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для 

ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних 

та/або біржових структур.  
1.8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Науково-педагогічні працівники Навчально-наукового 

інституту «Інститут державного управління» 

Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, а також висококваліфіковані 

спеціалісти.   

З метою підвищення фахового рівня всі науково-

педагогічні працівники один раз на п’ять років 

проходять стажування, в тому числі закордонні.. 
Матеріально-технічне 

забезпечення 
Матеріально-технічне забезпечення відповідає 

ліцензійним умовам щодо надання освітніх послуг у 

сфері вищої світи і є достатнім для забезпечення 

закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти: 

- приміщення для проведення навчальних занять та 

контрольних заходів в межах нормативу (метрів на 

одну особу); 

- мультимедійне обладнання для одночасного 

використання в навчальних аудиторіях – 50% від 

загальної кількості; 

- бібліотека, у тому числі читальний зал; 

- пункт харчування, актовий зал, спортивний зал; 

- гуртожиток; 

- комп’ютерні робочі місця, обладнання, 

устаткування, необхідне для виконання навчальних 

планів.  
Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

освітньої програми з підготовки фахівців зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» відповідає ліцензійним вимогам, 

має актуальний змістовий контент, базується на 



сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях. 
1.9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 
Забезпечуються відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту», міжнародних конвенцій, угод, 

меморандумів та інших діючих нормативно-правових 

актів, що регламентують ці питання. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

На навчання приймаються іноземні громадяни на 

умовах контракту у відповідності до чинного 

законодавства України 



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Загальний 

обсяг, 

 год. 

Форма 

підсумкового 

контролю 

 Обов’язкові компоненти ОП  

ОК 1. Конкурентоспроможність підприємства 6 180 екзамен 

ОК 2. Менеджмент продуктивності 4 120 екзамен 

ОК 3. Фінансовий облік 4 120 екзамен 

ОК 4. Маркетингова товарна та цінова політика 5 150 екзамен 

ОК 5. 
Монетарна політика та державне регулю-

вання банківської та біржової діяльності 
6 180 екзамен 

ОК 6. HR-менеджмент  5 150 екзамен 

ОК 7. Торговельна політика 5 150 екзамен 

ОК 8. Фінансовий менеджмент  5 150 екзамен 

ОК 9. Виробнича практика  8 240 залік 

ОК 10. Підготовка кваліфікаційної роботи 

магістра  
8 240 

 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 56 1680  

  

Вибіркові компоненти ОП 

 

ВК1/ВК2 
Інтелектуальна власність /  

Комерціалізація підприємницької ідеї 
3 90 залік 

ВК3/ВК4 

Методологія наукових досліджень /  

Охорона праці в галузі та цивільний 

захист 

3 90 залік 

ВК5/ВК6 
Управління змінами /  

Управління проєктами 
4 120 залік 

ВК7/ВК8 
Лідерство та партнерство /  

Страхування 
3 90 залік 

ВК9/ВК10 
Корпоративне управління /  

Логістика 
3 90 залік 

ВК11/ВК12 
Електронна торгівля /Інформаційні 

системи в маркетинговій політиці 
4 120 залік 

ВК13/ВК14 
Ділова іноземна мова /  

Підприємництво і малий бізнес 
4 120 залік 

ВК15/ВК16 
Державні механізми підтримки 

підприємництва / Управління командами 
3 90 залік 

ВК17/ВК18 
Бізнес-інженіринг / Правове забезпечення 

підприємницької діяльності  
3 90 залік 

ВК19/ВК20 
Податкова система та оподаткування / 

Венчурний бізнес 
4 120 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 34 1020  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 90 2700  



2.2. Перелік вибіркових компонент ОП 

 

ВК. 1 Інтелектуальна власність 

ВК.2 Комерціалізація підприємницької ідеї 

ВК.3 Методологія наукових досліджень  

ВК.4 Охорона праці в галузі та цивільний захист 

ВК.5 Управління змінами  

ВК.6 Управління проєктами 

ВК.7 Лідерство та партнерство  

ВК.8 Страхування 

ВК.9 Корпоративне управління  

ВК.10 Логістика 

ВК.11 Електронна торгівля  

ВК.12 Інформаційні системи в маркетинговій політиці 

ВК.13 Ділова іноземна мова 

ВК.14 Підприємництво і малий бізнес 

ВК.15 Державні механізми підтримки підприємництва 

ВК.16 Управління командами 

ВК.17 Бізнес-інженіринг 

ВК.18 Правове забезпечення підприємницької діяльності 

ВК.19 Податкова система та оподаткування 

ВК.20 Венчурний бізнес 

 



2.3 Структурно-логічна схема освітнього процесу 

 
 

ОК 4 Маркетингова, 

товарна та цінова політика  

ОК 5 Монетарна політика 

та державне регулювання 

банківської та біржової 

діяльності  

1 семестр 2 семестр 3 семестр  

ОК 10 

Підготовка 

кваліфікаційної 

роботи магістра  

ОК 9 Виробнича 

практика  

 

Вибіркові 

компоненти ОК 7 Торговельна 

політика 

ОК1 

Конкурентоспроможність 

підприємства 

ОК 8 Фінансовий 

менеджмент  

ОК 6 HR-

менеджмент 

ОК2 Менеджмент 

продуктивності  

 

ОК3 Фінансовий облік 



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

  

 

Атестація випускників освітньої (освітньо-професійної) програми 

другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузі знань 

07 Управління та адміністрування за спеціальністю 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність проводиться у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи в установленому порядку. 

Вимоги до кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота має 

передбачати розв’язання складної задачі або проблеми в сфері 

підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і 

вимог. У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, 

фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена 

на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у 

репозитарії закладу вищої освіт 

 

Атестація здобувачів вищої освіти завершується видачею документу 

встановленого зразка. 

Кваліфікація в дипломі: 

Ступінь вищої освіти − магістр 

Спеціальність – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

Освітня програма – Організація та економіка підприємницької 

діяльності 

 



4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 

ЗК 1 + +      + +  

ЗК 2 + + +   +  + + + 

ЗК 3  +    + +    

ЗК 4    + +    +  

ЗК 5 + +    +  + + + 

СК 1 + +     +   + 

СК 2 +   +   +  + + 

СК 3 + + +   +  +   

СК 4  +    +  + +  

СК 5 + +   +   + + + 

СК 6     +      

СК 7       +   + 

 

Продовження матриці відповідності програмних компетентностей 
 

 ВК 

1 

ВК 

2 

ВК 

3 

ВК 

4 

ВК 

5 

ВК 

6 

ВК 

7 

ВК 

8 

ВК 

9 

ВК 

10 

ВК 

11 

ВК 

12 

ВК 

13 

ВК 

14 

ВК 

15 

ВК 

16 

ВК 

17 

ВК 

18 

ВК 

19 

ВК 

20 

ЗК 1  +   + +        +   +   + 

ЗК 2   + + +           +   +  

ЗК 3      + +         +     

ЗК 4 +   +   + +     +  +      

ЗК 5  +   + + +       +  +     

СК 1 + +    +   +     +  + + +  + 

СК 2   +  +  + +    +         

СК 3     + +   +  +     +    + 

СК 4    + +   +  +       + + +  

СК 5 + +         +   +   +   + 

СК 6               +   +   

СК 7 + +         + +         

 



5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ (РН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ  

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 

РН 1 +     +  + + + 

РН 2 + + +     + + + 

РН 3 + +    +    + 

РН 4    + + + +    

РН 5 + +    +  + + + 

РН 6 + + + +   +    

РН 7 +   +   + +  + 

РН 8 + +  + +    + + 

РН 9 + +  +  + + +  + 

РН 10  +   +   +  + 

РН 11 + +      +  + 

 

Продовження матриці забезпечення програмних результатів навчання 

 
 ВК 

1 

ВК 

2 

ВК 

3 

ВК 

4 

ВК 

5 

ВК 

6 

ВК 

7 

ВК 

8 

ВК 

9 

ВК 

10 

ВК 

11 

ВК 

12 

ВК 

13 

ВК 

14 

ВК 

15 

ВК 

16 

ВК 

17 

ВК 

18 

ВК 

19 

ВК 

20 

РН 1     +  +         +     

РН 2     + +  +      +       

РН 3      +          +     

РН 4       + +    + +  +  +    

РН 5 + +   + + +       +   +   + 

РН 6  +  + +                

РН 7     +    +            

РН 8   + +    +   +    +   + + + 

РН 9  +    +   +       +     

РН 10     +   +  +       +   + 

РН 11 + +         + +     +   + 

 


