


ПЕРЕДМОВА 

 

РОЗРОБЛЕНО проектною робочою групою кафедри економіки 

підприємства Запорізької державної інженерної академії у складі: 

 

Тюхтій Микола Петрович  – гарант освітньо-професійної програми, 

керівник проектної групи, доктор економічних наук, професор кафедри 

економіки підприємства Запорізької державної інженерної академії. 

 

Члени проектної групи: 

1. Коваленко Олена Валеріївна – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки підприємства Запорізької державної інженерної 

академії Міністерства освіти і науки України; 

2. Харченко Наталія Вікторівна, доктор економічних наук, професор 

кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Запорізької державної 

інженерної академії Міністерства освіти і науки України 

3. Севастьянов Родіон Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри економіки підприємства Запорізької державної інженерної 

академії Міністерства освіти і науки України. 

4. Трифонов Геннадій Федорович - кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри економіки підприємства Запорізької державної інженерної 

академії Міністерства освіти і науки України. 

 

Проект освітньо-професійної програми обговорений та схвалений на  

засіданні кафедри економіки підприємства 

Протокол № _16_ від «_15_» _травня_ 2018 р.  

   

 
 

 

 

 
 

 



1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ» 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА 

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»  

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Запорізька державна інженерна академія 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра економіки підприємства 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр  

Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів 

вищої освіти другого (магістерського) рівня за 

галуззю знань 07 Управління та адміністрування зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 1 рік 5 місяців 

Наявність 

акредитації  

– 

Цикл/рівень  НРК України – 7 рівень, FQEHEA – другий цикл, 

QFLLL – 7 рівень 

Передумови  Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; 

освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» 

Мова(и) викладання  Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

До введення нової 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

 

http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=59&lang=ua 



2 - Мета освітньої програми 

забезпечення підготовки висококваліфікованих здобувачів ступеня магістра з 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності шляхом здобуття ними 

фундаментальних, теоретико-методичних, фахових знань, практичних умінь, 

навичок та інших компетентностей, достатніх для розв’язання складних задач 

і соціально-економічних проблем розвитку підприємницьких, торговельних 

та біржових структур.  

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

07 Управління та адміністрування 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Орієнтація програми Освітня, професійна, прикладна.  

Програма орієнтована на глибоку 

міждисциплінарну та багатопрофільну 

підготовку фахівців в галузі управління та 

адміністрування, а також початкову наукову 

підготовку: 

- управлінських кадрів, здатних гармонізувати 

внутрішнє середовище підприємства, 

підтримувати ефективні стійкі комунікації із 

зовнішнім середовищем різних рівнів управління 

з метою досягнення стабільного функціонування 

та розвитку підприємства та бізнесу в умовах 

швидко змінюваного середовища; 

- фахівців, підприємців, економістів, аналітиків, 

ініціативних та здатних до швидкої адаптації до 

сучасного бізнес-середовища. 

Основний фокус 

освітньої  

програми та спеціалізації 

Загальний фокус: Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність.  

Загальний акцент робиться на формування та 

розвиток професійної компетентності для 

здійснення дослідницької та інноваційної 

діяльності у галузі підприємництва, торгівлі та 

маркетингу з урахуванням сучасних вимог 

економіки, політики, світових тенденцій та 

загальноєвропейських цінностей. 

Спеціальний фокус:Економіка підприємства та 

управління бізнесом. 

Програма передбачає оволодіння спеціальними 

знаннями щодо: економічних процесів та 

закономірностей функціонування й розвитку 

підприємницьких, торговельних та біржових 

структур; економічної бізнес-діагностики та 

оцінки використання потенціалу для досягнення 



цілей підприємницької, торговельної діяльності; 

обґрунтування заходів та управлінських рішень 

щодо організації та підвищення ефективності 

бізнесу, конкурентоспроможності підприємства; 

розробки стратегій розвитку підприємницьких, 

торговельних  структур; економічного 

обґрунтування інвестиційних та інноваційних 

проектів та управління інноваційно-

інвестиційною діяльністю підприємств; 

формування товарного асортименту та 

управління товарними запасами, оцінки 

економічної ефективності та наслідків 

здійснення логістичних та маркетингових 

рішень; інформаційного та рекламного 

забезпечення підприємницької діяльності; 

проведення наукових досліджень з економіки та 

управління підприємствами, організації та 

управління підприємницькою, торговельною та 

біржовою діяльності тощо.   

Особливості програми Освітньо-професійна програма (90 кредитів) 

включає навчальні дисципліни: загальної 

підготовки (8 кредитів ЄКТС) та професійної, 

практичної підготовки (82 кредити ЄКТС), з 

яких за вільним вибором студента 23 кредити 

ЄКТС. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники мають право працевлаштування на 

підприємствах будь-якої організаційно-правової 

форми, галузі економіки та розміру: промислові 

підприємства, державні організації, 

підприємства торгівельної діяльності, науково-

дослідні організації, страхові, інвестиційні 

компанії, вищі навчальні заклади тощо. 

За ДК 009:2010 можуть залучатися до таких 

видів економічної діяльності: 

45-47 Оптова та роздрібна торгівля; 

66.11 Управління фінансовими ринками; 

70.1 Діяльність головних управлінь; 

70.22 Консультування з питань комерційної 

діяльності та керування; 

73 Рекламна діяльність і дослідження 

кон’юнктури ринку; 

74 Інша професійна, наукова та технічна 

діяльність; 



85.4 Вища освіта. 

За Класифікатором професій ДК 003:2010 

випускники спроможні виконувати зазначені 

нижче професійні роботи: 

1210 Керівники підприємств, установ, 

організацій; 

1222 Керівники виробничих підрозділів у 

промисловості; 

1222.1 Головні фахівці - керівники та технічні 

керівники виробничих підрозділів у 

промисловості; 

1222.2 Начальники (інші керівники) та майстри 

виробничих дільниць (підрозділів) у 

промисловості; 

1224 Керівники виробничих підрозділів в 

оптовій та роздрібній торгівлі; 

1227 Керівники виробничих підрозділів у 

комерційному обслуговуванні;  

1228 Керівники виробничих підрозділів у 

побутовому обслуговуванні; 

1229 Керівники інших основних підрозділів;  

1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, 

економічних та адміністративних підрозділів та 

інші керівники; 

1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-

трудових відносин;  

1233 Керівники підрозділів маркетингу; 

1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків 

з громадськістю; 

1235 Керівники підрозділів матеріально-

технічного постачання; 

1238 Керівники проектів та програм;  

1239 Керівники інших функціональних 

підрозділів; 

1312 Керівники малих підприємств без апарату 

управління в промисловості; 

1314 Керівники малих підприємств без апарату 

управління в оптовій та роздрібній торгівлі; 

1317 Керівники малих підприємств без апарату 

управління в комерційному обслуговуванні; 

1319  Керівники інших малих підприємств без 

апарату управління; 

1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі 

та посередництві у торгівлі ; 

1453.1 Менеджери (управителі) в роздрібній 



торгівлі побутовими товарами; 

1453.4 Менеджери (управителі) в роздрібній 

торгівлі непродовольчими товарами;  

1454 Менеджери (управителі) в роздрібній 

торгівлі продовольчими товарами; 

146  Менеджери (управителі) у фінансовій 

діяльності; 

1461 Менеджери (управителі) у сфері грошового 

посередництва;  

1475.4 Менеджери (управителі) з питань 

комерційної діяльності та управління;  

1477.1 Менеджери (управителі) з підбору, 

забезпечення та використання персоналу;  

2310 Викладачі університетів та вищих 

навчальних закладів; 

2114.2 Професіонали з фінансово-економічної 

безпеки; 

2413.2 Професіонали з біржової діяльності; 

2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, 

ефективність господарської діяльності, 

раціоналізація виробництва, інтелектуальна 

власність);  

2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, 

ефективності господарської діяльності, 

раціоналізації виробництва, інтелектуальної 

власності та інноваційної діяльності;  

2441 Професіонали в галузі економіки;  

2441.2 Економісти; 

2447.2 Професіонали з управління проектами та 

програмами 

Подальше навчання Магістри з науковим хистом за рекомендацією 

кафедри мають можливість продовжити 

навчання в аспірантурі за програмою третього 

рівня FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK. 

Стажування як у вітчизняних, так і в зарубіжних 

університетах і компаніях. Участь у програмах 

навчання упродовж всього життя (LLL). 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання. Стиль 

навчання – активний, що дає можливість 

магістранту обирати предмети та організовувати 

час.  

Методи навчання: лекція, в т.ч. мультимедійні 



та інтерактивні, лекція-конференція з 

проведенням презентації, бесіда, консультації з 

викладачами, практичні заняття, самостійна 

робота, семінари, навчальні дискусії, контрольні 

письмові роботи, проходження переддипломної 

практики, підготовка курсових робіт, тез 

доповідей на конференцію, наукових статей та 

інших наукових робіт. 

Оцінювання Накопичувальна бально-рейтингова система, яка 

передбачає оцінювання студентів за всі види 

аудиторної та поза аудиторної навчальної 

діяльності. 

Формами контролю є:  

- поточний контроль знань проводиться у формі 

поточного опитування, письмової роботи 

(тестування), виступів на семінарах (практичних 

заняттях), підготовки індивідуальних завдань у 

формі презентації, виконання індивідуальних 

розрахункових та науково-дослідних робіт; 

- підсумковий контроль знань проводиться у 

вигляді екзамену/диференційованого заліку або 

заліку в усній або письмовій формі, а також у 

формі звіту з практики, заліку курсової роботи. 

Здобувач вищої освіти допускається до 

підсумкового контролю з дисциплін освітньо-

професійної програми, якщо виконав всі види 

робіт, передбачені робочою навчальною 

програмою з даної дисципліни. 

Атестація здійснюється у формі захисту 

кваліфікаційної роботи. Під час першого року 

навчання здобувач вищої освіти ступеня 

магістра вивчає дисципліни, передбачені 

освітньо-професійною програмою та обирає 

напрям дослідження. Впродовж останнього часу 

займається написанням магістерської роботи, 

яку презентує та захищає перед екзаменаційною 

комісією наприкінці терміну навчання. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність комплексно розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми під 

час професійної діяльності у галузі 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

або у процесі навчання, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових 



цілісних знань, придбання початкових навичок 

проведення наукових досліджень із 

застосуванням новітніх інноваційних технологій, 

результати яких мають теоретичне або 

практичне значення. 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК-01. Здатність до усної та письмової 

професійної комунікації іноземною 

мовою/іноземними мовами. 

ЗК-02. Здатність до абстрактного, креативного, 

критичного мислення, аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та перевірених 

фактів в умовах обмеженого часу та ресурсів. 

ЗК-03. Здатність систематизувати та синтезувати 

інформацію з різних джерел, використовуючи 

інноваційні підходи, інформаційні і 

комунікаційні технології та мережі.  

ЗК-04. Здатність генерувати нові ідеї, 

розробляти та управляти проектами. 

ЗК-05. Здатність працювати самостійно та в 

команді, вміти брати на себе ініціативу і 

відповідальність, мотивувати та керувати 

роботою інших, планувати та управляти часом 

для досягнення поставлених цілей. 

ЗК-06. Здатність до організації діяльності з 

урахуванням вимог охорони праці та готовність 

до врахування положень законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці та 

цивільного захисту  при виконанні професійних 

завдань та управлінських функцій. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

СК-01. Знання і розуміння теоретико-

методологічних засад організації та управління 

підприємницькою, торговельною та біржовою 

діяльністю. 

СК-02. Здатність обирати та використовувати 

відповідні методи, інструментарій для 

обґрунтування рішень щодо створення, 

організації діяльності та управління розвитком 

підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. 

СК-03. Здатність вирішувати проблеми 

підвищення ефективності використання та 

оптимізації формування потенціалу 

підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

СК-04. Здатність застосовувати інноваційні 



підходи в організації діяльності, управлінні 

розвитком та забезпеченні 

конкурентоспроможності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур.  

СК-05. Знання і розуміння нормативно-

правового регулювання у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності та вміння аналізувати нормативно-

правові документи, грамотно їх використовувати 

у професійній діяльності. 

СК-06. Здатність застосовувати знання у 

професійній діяльності, виявляти проблеми, 

визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності та управління розвитком 

підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

СК-07. Здатність вирішувати питання 

формування товарної, інноваційної, кадрової та 

ін. політики, удосконалювати систему 

управління підприємницьких, торговельних 

структур. 

СК-08. Здатність проводити дослідження 

внутрішнього та зовнішнього середовища, 

маркетингові дослідження та розробляти 

відповідні стратегії розвитку підприємницьких, 

торговельних структур або маркетингові 

стратегії підприємств. 

СК-09. Здатність оцінювати ефективність 

діяльності підприємницьких, торговельних 

структур, розробляти та економічно 

обґрунтовувати заходи з досягнення 

стратегічних цілей розвитку та забезпечення 

конкурентоспроможності в умовах ризику та 

нестабільності середовища.  

СК-10. Здатність демонструвати обізнаність з 

питань інтелектуальної власності та ведення 

інтелектуального бізнесу; з питань глобальної 

економіки та міжнародного бізнесу, а також 

застосовувати знання для ефективної організації 

власного інтелектуального, міжнародного 

бізнесу. 

СК-11. Здатність самостійно організовувати та 

здійснювати наукові дослідження проблем 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 

продукувати гіпотези, визначати наукові 



проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, 

здійснювати публічну апробацію результатів 

досліджень.  

СК-12. Здатність до самонавчання, підтримки 

належного рівня знань, готовність до опанування 

знань нового рівня, підвищення своєї фаховості 

та рівня кваліфікації. 

7 - Програмні результати навчання  

 РН-01. Демонструвати знання та навички з ділових 

комунікацій, а також ефективно спілкуватися на 

професійному, соціальному та науковому рівнях, 

включаючи усну та письмову комунікацію 

іноземною мовою/іноземними мовами. 

РН-02. Демонструвати неординарні підходи у 

розв’язанні практичних завдань, уміння 

креативно мислити, проявляти гнучкість у 

прийнятті рішень на основі логічних аргументів 

та перевірених фактів в умовах обмеженого часу 

та ресурсів на засадах використання різних 

діагностичних методологій. 

РН-03. Систематизувати, синтезувати й 

упорядковувати отриману інформацію, 

ідентифікувати проблеми, формулювати 

висновки і розробляти рекомендації, 

використовуючи інноваційні підходи, 

інформаційні і комунікаційні технології та 

мережі з метою розв’язання практичних завдань. 

РН-04. Демонструвати вміння генерувати нові 

ідеї, варіанти вирішення проблем, розробляти, 

обґрунтовувати та управляти проектами. 

РН-05. Показувати уміння працювати 

самостійно та в команді, брати на себе ініціативу 

та відповідальність, мотивувати та керувати 

роботою інших для досягнення поставлених 

цілей забезпечувати якість виконуваних робіт, 

аргументувати результативність економічної 

діяльності у мінливому середовищі. 

РН-06. Показувати знання положень 

законодавчих та нормативно-правових актів з 

охорони праці при виконанні професійних 

завдань та управлінських функцій, 

організовувати професійну діяльність відповідно 



до вимог охорони праці. 

РН-07. Знати термінологію і мати комплексні й 

структуровані знання у сфері управління 

підприємництвом, торгівлею та біржовою 

діяльністю для подальшого використання у 

професійній та науковій або педагогічній 

діяльності. 

РН-08. Володіти методами та інструментарієм 

для обґрунтування управлінських рішень щодо 

створення, організації діяльності та управління 

розвитком підприємницьких, торговельних і 

біржових структур. 

РН-09. Вміти вирішувати проблеми підвищення 

ефективності використання та оптимізації 

формування потенціалу підприємницьких, 

торговельних та біржових структур. 

РН-10. Застосовувати інноваційні підходи в 

організації діяльності, управлінні розвитком та 

забезпеченні конкурентоспроможності 

підприємницьких, торговельних та біржових 

структур.  

РН-11. Демонструвати знання положень 

законодавчих та нормативно-правових актів 

щодо регулювання та здійснення 

підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності, вміти аналізувати нормативно-

правові документи та грамотно їх 

використовувати у професійній діяльності. 

РН-12. Використовувати одержанні знання з 

організації підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності, управління розвитком 

підприємницьких, торговельних структур, а 

також уміння критичного мислення, аналізу та 

синтезу та генерування нових ідей в 

професійних цілях. 

РН-13. Вміти вирішувати питання формування 

товарної та інноваційної політики, 

удосконалювати систему управління 

підприємницьких, торговельних структур з 

метою досягнення довгострокових цілей 

розвитку. 

РН-14. Здійснювати моніторинг, комплексний 

аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища, 



маркетингові дослідження з метою ідентифікації 

конкурентної позиції та виявлення потреб 

споживачів та вміти розробляти відповідні 

стратегії розвитку підприємницьких, 

торговельних структур або маркетингові 

стратегії підприємств. 

РН-15. Здійснювати оцінку ефективності 

діяльності підприємницьких, торговельних 

структур, розробляти та економічно 

обґрунтовувати заходи досягнення їх 

стратегічних цілей розвитку та забезпечення 

конкурентоспроможності в умовах ризику та 

нестабільності середовища.  

РН-16.  Демонструвати обізнаність з питань 

інтелектуальної власності та ведення 

інтелектуального бізнесу; з питань глобальної 

економіки та міжнародного бізнесу; 

застосовувати знання для ефективної організації 

власного інтелектуального, міжнародного 

бізнесу. 

РН-17.Демонструвати дослідницькі навички, що 

проявляються в оригінальності дослідження, 

здатності продукувати нові наукові гіпотези в 

обраній галузі, вибирати належні напрями і 

відповідні методи для їх реалізації, беручи до 

уваги наявні ресурси; інтерпретувати результати 

проведених досліджень, вміти їх презентувати, 

знаходити засоби розв’язання проблем і 

прогнозувати майбутні наслідки прийнятих рішень. 

РН-18. Усвідомлювати необхідність 

самонавчання впродовж усього життя та 

постійного самовдосконалення; прагнути до 

професійного зростання, проявляти 

толерантність та готовність до інноваційних 

змін, та  застосування  міждисциплінарного 

підходу у формуванні знань. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 100% науково-педагогічних працівників, що 

задіяні до викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін за освітньо-професійною програмою 

«Економіка підприємства та управління 

бізнесом» зі спеціальності 076 



«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» мають наукові ступені та вчені 

звання, з досвідом дослідницької роботи за 

фахом. 

Матеріально-технічне 

забезпечення  

Використання сучасних комп’ютерних засобів 

та програмного забезпечення 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального 

середовища Запорізької державної інженерної 

академії та авторських розробок науково-

педагогічних працівників, а саме: підручників та 

навчальних посібників з грифом МОН України; 

підручників та навчальних посібників з грифом 

Вченої ради Запорізької державної інженерної 

академії. 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та університетами 

України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та вищими навчальними 

закладами зарубіжних країнпартнерів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української 

мови на підготовчому відділенні  
 

 



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 
 

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 
 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої 

програми (навчальні 

дисципліни, курсові  

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг 

навчальної 

роботи, 

годин 

Аудиторне 

наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

1 Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

4 120 48 72 залік 

Разом 4 120 48 72  

1.2 Цикл професійної підготовки 

2 Конкурентоспромож-

ність підприємства 
4 120 36 84 екзамен 

3 Інтелектуальний 

бізнес 
3 90 24 66 екзамен 

4 Інноваційний 

розвиток 

підприємства 

3 90 24 66 екзамен 

5 Економічне 

управління 

підприємством 

4 120 36 84 екзамен 

Разом 14 420 120 300  

1.3 Практична підготовка 

6 Переддипломна 

практика 
6 180   180 залік  

Разом 6 180   180   

1.4 Підсумкова атестація 

7 Підготовка 

кваліфікаційної 

роботи 

22,5 675   675  

8 
Підсумкова атестація 1,5 45   45  

Разом 24 720   720  

Разом з обов’язкових 

компонент 
48 1440 168 1272  



    2. ВИБІРКОВІ  КОМПОНЕНТИ 

2.1 Цикл загальної підготовки 

2.1.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

9 Інтелектуальна 

власність 
1 30 12 18 залік 

10 Філософські 

проблеми наукового 

пізнання 

1 30 12 18 залік 

11 Охорона праці в 

галузі та цивільний 

захист 

2 60 24 36 залік 

Разом  4 120 48 72  

2.2 Цикл професійної підготовки 

2.2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

12 Науково-дослідна 

робота за темою 

дослідження 

15 450  450 

залік, 

курсова 

робота 

Разом  15 450  450  

2.2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

13 Економічна 

діагностика 

5 150 36 114 екзамен, 

курсова 

робота 

 Стратегічний аналіз в 

управлінні розвитком 

підприємства 

     

14 Товарна інноваційна 

політика 

4 120 36 84 екзамен 

 Біржова справа та 

інтернет-трейдинг 

     

15 Управління потенціа-

лом підприємства 

5 150 48 102 екзамен 

 Управління 

проектами в 

підприємницьких 

структурах 

     

Разом  14 420 120 300  

2.2.3 Цикл компонент вільного вибору студента 



16 Організація 

управління 

персоналом у 

підприємницьких 

структурах 

4 120 48 72 залік 

 Глобальна економіка 

та міжнародний 

бізнес 

     

17 Стратегічний марке-

тинг та управління 

рекламними 

проектами 

5 150 48 102 екзамен 

 Облік та аудит в 

управлінні підприєм-

ницькою діяльністю 

     

Разом 9 270 96 174  

Разом з вибіркових 

компонент  
42 1260 264 996  

Разом з циклу компонент 

загальної підготовки 
8 240 96 144  

Разом з циклу компонент 

професійної підготовки 
52 1560 336 1224  

РАЗОМ 

 
90 2700 432 2268  

 

 

 

 

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 



Структурно-логічна схема підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Економіка підприємства та 

управління бізнесом зі спеціальності  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
1 КУРС                                                                                                              2 КУРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    60 кредитів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 кредитів 

Конкурентоспроможність 

підприємства  

4 кредити 

Економічна діагностика 

5 кредитів  

курсова робота 

Управління потенціалом 

підприємства 

5 кредитів 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

4 кредити 

Економічне управління 

підприємством  

4 кредити 

Науково-дослідна робота за темою 

дослідження  15 кредитів 

Інтелектуальна власність 

1 кредит 

Охорона праці в галузі  

та цивільний захист 

2 кредити 
 

Філософські проблеми 

наукового пізнання  

1 кредит 

Товарна інноваційна 

політика  

 4 кредити 

Переддипломна практика 

6 кредитів  

Підготовка кваліфікаційної 

роботи 22,5 кредитів  

Підсумкова атестація  

1,5 кредитів  

Стратегічний маркетинг 

та управління 

рекламними проектами  

4 кредити 

Організація 

управління 

персоналом у 

підприємницьких 

структурах  

 

4 кредити 

Інтелекту-альний 

бізнес 

3 кредити 

Інноваційний розвиток 

підприємства  

3 кредити 



 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Кваліфікаційна робота із захистом в 

екзаменаційній комісії 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

Кваліфікаційна робота має передбачити розв’язання 

комплексу наукових і прикладних завдань відповідно 

до узагальненого об’єкта діяльності на основі 

застосування системи теоретичних знань і практичних 

навичок для вирішення конкретних завдань щодо 

вдосконалення підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності, ініціювання до впровадження 

інновацій у діяльність підприємств і організацій. 

Виконання кваліфікаційної роботи має за мету:  

- систематизувати, закріпити та розширити 

теоретичні знання та практичні навички зі 

спеціальності, розвинути творчі здібності та вміння 

магістра повною мірою застосувати свої знання для 

вирішення поставлених задач в галузі управління та 

адміністрування;  

- розвинути навички самостійної роботи з 

інформаційними джерелами (законодавчими і 

нормативними документами, науковою 

спеціальною літературою, у тому числі виданою 

іноземними мовами, матеріалами Інтернету, 

даними статистичної та фінансової звітності);  

- напрацювати практичні навички по виконанню 

розрахунково-графічних завдань та систематизації 

науково-технічної інформації за напрямками 

професійної діяльності з використанням сучасних 

інформаційних технолог;  

- перевірити та оцінити професійну придатність 

здобувача до самостійної роботи на вітчизняних 

підприємствах 

 

 

4 ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ  СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

Іноземна мова за професійним спрямуванням. Метою викладення 

дисципліни є: формування знань, умінь і навичок, що забезпечують необхідну 

комунікативну спроможність у сферах професійного та наукового 

спілкування. Основними завданнями є:  вдосконалення й розвиток знань, 

вмінь, навичок з англійської мови, набутих в обсязі вузівської програми, що 



 

необхідні для представлення та обговорення результатів наукової роботи 

англійською мовою в усній та письмовій формі, а також для повного 

розуміння іншомовних наукових текстів зі спеціальності. Предмет 

дисципліни: іноземний науковий дискурс, необхідний для формування 

професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції 

(лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпечення їх 

ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі. 

 

1.2 Цикл професійної підготовки 

Конкурентоспроможність підприємства. Метою викладення 

дисципліни є: сформувати у студентів теоретичні знання та практичні 

навички щодо управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних 

умовах господарювання. Основними завданнями є: вивчення теорії, 

вітчизняного і світового досвіду оцінювання та управління 

конкурентоспроможністю підприємств. Предмет дисципліни: сучасні 

концепції, методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності 

підприємства та управління нею. 

 

Інтелектуальний бізнес. Метою викладення дисципліни є: формування 

у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок формування 

та управління інтелектуальним бізнесом, економічного обґрунтування 

напрямків його розвитку та забезпечення успішного функціонування. 

Основними завданнями є: вивчення основних теоретико-методичних засад 

інтелектуального бізнесу як специфічного формату бізнесової діяльності; 

розкриття сутності та специфіки інтелектуальних продуктів; вивчення 

прийнятних бізнес-моделей та моделювання інтелектуального бізнесу; 

визначення ризиків інтелектуального бізнесу; розроблення моделей 

просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів. Предмет 

дисципліни: теоретико-методичні засади існування і розвитку 

інтелектуального бізнесу та практичні аспекти його функціонування. 

 

Інноваційний розвиток підприємства. Метою викладення дисципліни 

є: формування у студентів знань та вмінь щодо забезпечення інноваційного 

розвитку економічних систем, оцінювання їхнього інноваційного потенціалу, 

обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку 

економіки на інноваційних засадах. Основними завданнями є: вивчення 

механізмів управління інноваційним розвитком економічних систем, 

забезпеченням результативності формування та використання інноваційного 

потенціалу підприємств, ефективністю інвестування в інновації; набуття 

вмінь обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку та 

альтернативні варіанти управлінських рішень. Предмет дисципліни: 

закономірності, принципи, методи і процеси забезпечення інноваційного 

розвитку економічних систем за умов глобалізації економіки. 

 

Економічне управління підприємством. Метою викладення 



 

дисципліни є: формування у студентів знань про закономірності змін 

економічних параметрів діяльності підприємства, умінь і навичок 

застосування методів та інструментарію для обґрунтування економічно 

ефективних управлінських рішень. Основними завданнями є: вивчення  

системних  характеристик економічного управління  підприємством; 

оволодіння бюджетуванням як однією з найпоширеніших технологій 

економічного управління підприємством; набуття вмінь використовувати 

методи та інструменти фінансового менеджменту для управлінських рішень. 

Предмет дисципліни: закономірності формування і підтримування 

економічних процесів на підприємстві та інструментарій підготовки 

управлінських рішень. 

 

1.3 Практична підготовка 

Переддипломна практика. Метою практики є: закріплення,  

поглиблення та зміцнення отриманих під час навчання теоретичних знань, 

надбання професійних вмінь та навичок, оволодіння сучасними методами, 

формами організації економічної роботи, розрахунково-аналітичними 

операціями, управлінськими процедурами та технічними засобами виконання 

робіт в майбутній сфері діяльності.  

Завдання проходження практики: надання студентам можливості 

отримати первинний професійний досвід та практичні навики з організації та 

управління діяльністю підприємницьких, торговельних або біржових 

структур; збір нормативно-довідкових, інформаційних, звітних статистичних 

матеріалів, вивчення законодавчих актів і нормативно-інструктивних 

документів для виконання магістерської роботи; поглиблення і закріплення 

теоретичних знань; вивчення досвіду роботи і придбання навичок розробки 

бізнес-планів; здійснення аналізу результатів фінансово-господарської 

діяльності підприємницьких структур; формування вміння самостійно 

приймати стратегічні та оперативні управлінські рішення з метою 

забезпечення підвищення ефективності господарської діяльності 

підприємства. 

 

1.4 Підсумкова атестація 

Підготовка кваліфікаційної роботи. Метою кваліфікаційної роботи є 

розв’язання комплексу наукових і прикладних завдань відповідно до узагальненого 

об’єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і практичних 

навичок для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності, ініціювання до впровадження інновацій у 

діяльність підприємств і організацій.  

Кваліфікаційна робота повинна відповідати таким вимогам і містити: 

системний аналіз проблеми відповідно до предмета дослідження; реальні обґрунтовані 

пропозиції щодо вдосконалення підприємницької, торговельної чи біржової діяльності 

на досліджуваному об’єкті, актуальні для впровадження у практику суб’єктів 

господарювання; має виконуватися на матеріалах реальних об’єктів – підприємств 

будь-якої форми власності та їх об’єднань, установ і організацій, які, як правило, є 



 

юридичними особами і мають самостійну звітність; результати дослідження повинні 

бути належно оформлені та мати теоретичне та практичне значення.  

Кваліфікаційна робота як метод оцінювання рівня якості підготовки має 

продемонструвати, що магістр володіє системою спеціальних знань, які здобуті у 

процесі навчання та практичної підготовки на рівні новітніх досягнень науки у 

предметній області діяльності та вміє: працювати з інформаційними джерелами 

(законодавчими і нормативними документами, науковою спеціальною літературою, у 

тому числі виданою іноземними мовами, матеріалами Інтернету, даними статистичної 

та фінансової звітності); викладати матеріал логічно та аргументовано; 

використовувати новітні дидактичні технології і методи; використовувати економічні 

методи для аналізу проблем та обґрунтування управлінських рішень; опановувати 

сучасні наукові методи для проведення теоретичних і емпіричних досліджень; 

використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і обґрунтування 

рекомендацій з предмета дослідження; генерувати та обґрунтовувати гіпотези, ідеї, 

пропозиції у предметній сфері наукових досліджень; робити висновки щодо 

результатів проведених досліджень. 

 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

 

2.1 Цикл загальної підготовки 

2.1.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

 

Інтелектуальна власність. Мета викладення дисципліни: 

ознайомлення студентів з основами інтелектуальної власності і спрямування 

їх на оволодіння знаннями і вміннями щодо оформлення прав власності, їх 

захисту, комерціалізації, оцінювання та управління. Завдання дисципліни: 

забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості через 

вивчення основ правових та економічних аспектів інтелектуальної власності. 

Предмет дисципліни: економічні та організаційно-фінансові засади 

управління інтелектуальною власністю у вітчизняній і світовій практиці. 

 

Філософські проблеми наукового пізнання. Метою викладення 

дисципліни є формування у студентів основ наукової методології для 

практичного застосування в науково-дослідній діяльності. Завдання 

дисципліни: формування знань у галузі філософії та методології науки; 

ознайомлення з практичним застосуванням науково-методологічних знань у 

професійній діяльності; опанування змістовних концепцій основних 

історико-філософських напрямів науково-світоглядного спрямування; 

надання основних методологічних прийомів та підходів у формуванні основ 

наукових досліджень. 

 

Охорона праці в галузі та цивільний захист. Метою викладення 

дисципліни є: 1) формування у студентів необхідних компетенцій для 

забезпечення ефективного управління охороною праці з урахуванням 

досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду; 2) 

формування у студентів необхідних компетенцій для забезпечення 

ефективного управління цивільним захистом з урахуванням особливостей 



 

майбутньої професійної діяльності випускників та досягнень науково-

технічного прогресу. Завдання дисципліни: 1) набуття студентами стійких 

сучасних знань з теорії охорони праці, формування у них умінь самостійно 

аналізувати умови праці та стан охорони праці на підприємствах галузі, 

розробляти й упроваджувати заходи для збереження здоров’я та 

працездатності працівників у конкретних виробничих умовах 

господарювання; 2) засвоєння новітніх теорій, методів і технологій з 

прогнозування надзвичайних ситуацій, побудови моделей їх розвитку, 

визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих 

на відвернення надзвичайних ситуацій, захист персоналу, населення, 

матеріальних та культурних цінностей в умовах надзвичайних ситуацій, 

локалізацію та ліквідацію їх наслідків. Предмет дисципліни: 1) умови 

виробничого середовища, в яких відбувається трудова діяльність, і система 

заходів щодо збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці;  

2) система заходів щодо підготовки та організації захисту населення, 

матеріальних і культурних цінностей від небезпек, які виникають за 

надзвичайних ситуацій. 

 

2.2 Цикл професійної підготовки 

 

2.2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

 

Науково-дослідна робота за темою дослідження. Метою є: здобуття 

дослідницьких навиків та формування вмінь продукувати нові наукові 

гіпотези в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для 

їх реалізації, знаходити засоби розв’язання проблем в галузі управління 

підприємницькою, торговельною, біржовою діяльністю, а також  прогнозувати 

майбутні наслідки прийнятих управлінських рішень. Завдання: поглиблення 

навичок самостійної наукової роботи, розширення наукового світогляду; 

дослідження проблем практики та вміння пов’язувати їх з обраним 

теоретичним напрямом дослідження; визначення структури та логіки 

майбутньої магістерської роботи. 

 

2.2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

 

Економічна діагностика. Метою викладення дисципліни є: оволодіння 

системою знань про використання методичного апарату та інструментарію 

економічної діагностики для визначення стану підприємства. Основними 

завданнями є: вивчення сучасних підходів до оцінки господарської діяльності 

підприємства; оцінка конкурентоспроможності зовнішнього середовища та 

безпосередньо підприємства; визначення напрямів забезпечення ефективного 

управління підприємством; обґрунтування конкретних практичних заходів 

для підвищення ефективності діяльності підприємства в конкурентних 

умовах господарювання. Предмет дисципліни: кількісна характеристика та 

якісна ідентифікація стану підприємства. 



 

Стратегічний аналіз в управлінні розвитком підприємства. Метою 

викладення дисципліни: формування системи теоретичних знань та 

практичних навичок виявлення й оцінювання можливостей успішного 

довгострокового розвитку підприємства на основі стратегічного аналізу 

зовнішнього та внутрішнього середовища, а також розроблення комплексу 

заходів з їх реалізації. Основними завданнями є: формування уявлення про 

розвиток організації; набуття навичок ідентифікації вихідних умов успішного 

довгострокового розвитку підприємства; оволодіння технологіями та 

інструментарієм аналітичних досліджень для обґрунтування стратегічних 

управлінських рішень щодо забезпечення успішного довгострокового 

розвитку підприємства. Предмет дисципліни: процеси управління розвитком 

підприємства, які здійснюються із застосуванням специфічних методів та 

інструментів стратегічного аналізу, що забезпечують досягнення 

довгострокових цілей. 
 

Товарна інноваційна політика. Метою викладення дисципліни є: 

формування знань стосовно положень товарної інноваційної політики, 

розуміння необхідності і ефективності широкого використання результатів 

наукових досліджень, технологічно гнучких виробництв, засобів сучасного 

маркетингу нововведень для створення конкурентоспроможних товарів. 

Основними завданнями є: вивчення основних понять, положень та механізмів 

формування товарної інноваційної політики підприємства; формування 

товарного асортименту та управління товарними запасами; набуття навичок 

використання сучасних методів і прийомів для генерування ідей, оволодіння 

навиками визначення головних напрямків розширення функцій маркетингу в 

стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення комерційно 

вдалих товарів. Предмет дисципліни: методи і процеси формування товарної 

інноваційної політики в підприємницьких та торговельних структурах. 

 

Біржова справа та інтернет-трейдинг. Метою викладення дисципліни 

є: формування у майбутнього фахівця системи теоретичних знань з 

організації і функціонування біржового ринку як складового елемента 

інфраструктури ринку, технології здійснення біржових операцій та інтернет-

трейдингу та набуття практичних навичок з біржової діяльності та 

ефективного використання біржових операцій в майбутній професійній 

діяльності. Завданнями вивчення дисципліни: ознайомлення з узагальненим 

досвідом роботи зарубіжних і вітчизняних бірж, вивчення нормативних 

основ здійснення біржової діяльності, опанування технології здійснення 

біржових операцій на різних видах бірж. Предмет дисципліни: 

закономірності організації та здійснення біржової торгівлі та інтернет-

трейдингу. 

 

Управління потенціалом підприємства. Метою викладення 

дисципліни є: формування системи теоретичних і прикладних знань про 

методи і процеси управління формуванням, функціонуванням та розвитком 



 

потенціалу підприємства як збалансованої соціально-економічної системи. 

Основними завданнями є: вивчення новітніх підходів до управління 

формуванням, розвитком, конкурентоспроможністю потенціалу 

підприємства, результативністю його використання за сучасними соціально-

економічними критеріями; набуття вмінь обґрунтовувати і використовувати 

механізми запобігання кризі та антикризового управління суб’єктами 

господарювання. Предмет дисципліни: методи і процеси управління 

потенціалом підприємства. 

 

Управління проектами в підприємницьких структурах. Метою 

викладення дисципліни є: вивчення методології управління бізнес-проектами, 

набуття навичок використання здобутих знань для ефективного 

впровадження проектних бізнес-рішень у практичній діяльності. Основними 

завданнями є: формування теоретичних знань і практичних навичок 

реалізації основних завдань управління бізнес-проектами і використання 

відповідного інструментарію для забезпечення цільових параметрів проекту, 

експертизи бізнес-проектів, обґрунтування та оцінки ефективності проектних 

бізнес-рішень. Предмет дисципліни: процеси управління бізнес-проектами, 

які здійснюються із застосуванням специфічних методів та інструментів, що 

забезпечують досягнення проектних бізнес-цілей. 

 

2.2.3 Цикл компонент  вільного вибору студента 

 

Організація управління персоналом в підприємницьких 

структурах. Метою викладення дисципліни є: сформувати у студентів 

теоретичні та прикладні знання в галузі використання сучасних персонал-

технологій у практиці управління організаціями, підприємствами, бізнес-

структурами. Завдання дисципліни: вивчення студентами теоретичних засад 

поширених на підприємствах технологій управління людськими ресурсами та 

набуття вмінь практичного їх застосування у процесах добору, оцінювання та 

використання персоналу. Предмет дисципліни: методичні засоби та 

процедури технологічної побудови добору, оцінювання, використання 

персоналу. 

 

Глобальна економіка та міжнародний бізнес. Метою викладення 

дисципліни є: формування у студентів знань умов і факторів становлення та 

механізмів функціонування глобальної економіки, а також знань з організації 

та розвитку міжнародного бізнесу. Основними завданнями є: виявлення 

системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу 

глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація 

основних параметрів глобального розвитку; визначення сучасних ринкових 

та інституціональних методик глобального менеджменту; аналіз 

особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку. 

Предмет дисципліни: відносини між суб’єктами глобального бізнесу, що 



 

визначаються специфікою, закономірностями та тенденціями сучасних 

економічних трансформацій. 

 

Стратегічний маркетинг та управління рекламними проектами. 

Мета дисципліни: формування у студентів теоретичних знань і практичних 

навичок управління стратегічною маркетинговою діяльністю підприємства, а 

також стратегічного управлінського рекламного мислення. Завдання 

дисципліни: надання студентам знань про сутність і сферу стратегічного 

маркетингу, зміст маркетингового середовища та його вплив на стратегічну 

діяльність підприємства; формування практичних навичок маркетингового 

стратегічного аналізу і розроблення маркетингових стратегій підприємства; 

ознайомлення з методологією управління рекламними проектами, 

технологією їх розробки та реалізації; вміння використовувати спеціальні та 

довідкові літературні джерела. Предмет дисципліни: методи і процеси 

стратегічної маркетингової та рекламної діяльності підприємства. 

 

Облік та аудит в управлінні підприємницькою діяльністю. Мета 

викладення дисципліни: формування системи знань з підготовки облікової 

інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на 

всіх рівнях управління підприємством, а також теоретичних знань та 

практичних навичок організації і методики проведення аудиту. Завдання 

дисципліни: вивчення концептуальних засад використання бухгалтерського 

обліку як інформаційного джерела для управління підприємством; набуття 

вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі 

управління підприємством; вивчення теоретичних основ функціонування 

аудиту та набуття практичних навичок з організації, планування та 

виконання аудиторських процедур. Предмет дисципліни: сукупність 

теоретичних та практичних аспектів формування облікової інформації для 

управління підприємством, методи і процеси аудиторських перевірок на 

підприємствах. 

 

5. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості 

Верховної Ради. – 2014. – № 37, 38.  

2. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341.  

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 «Перелік 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти».  

4. Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.  
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