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ОПП підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань  

07 «Управління та адміністрування» розроблена відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту» від 01.07.2014 р., Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 
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Методичні рекомендації» (2014 р.), проекту стандарту вищої освіти. 
 

 

 

 

 



1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність»  

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 
структурного підрозділу 

Державний вищий навчальний заклад 
«Херсонський державний аграрний університет» 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр 
Магістр  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 

роки 

Наявність акредитації - Акредитація первинна.  
- Акредитація спеціальності «Підприємництво, торгівля  
- біржова діяльність» освітнього ступеня «Магістр» проведена у 
- 2015  році (наказ МОН  України від  10.06.2015  р.  №1415л) 
- сертифікат про акредитацію Серія НД №22 
- 90632. Термін сертифіката до 1 липня 2025 року. 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ -ЕНЕА - другий цикл, ЕQF-LLL – 8 

рівень 

Передумови Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності 
ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за 
будь-яким напрямом (спеціальністю). Вимоги до вступників 
визначаються правилами прийому на освітньо-професійну програму 
магістра. 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін дії освітньо-професійної  програми  «Підприємництво 

торгівля та біржова діяльність» до 1 липня 2025 року. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

Офіційний веб-сайт Державного вищого навчального закладу 

«Херсонський державний аграрний університет» 

www.ksau.kherson.ua  

2 - Мета освітньої програми 

Метою запровадження освітньої програми спеціальності 076  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є визначення нормативних термінів та змісту 

навчання, форм державної атестації, встановлення вимог до змісту, обсягу і рівня освіти та 

професійної підготовки фахівця з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за ступенем 

«магістр»; забезпечення якості вищої освіти та інтеграція національної системи вищої освіти в 

європейське та світове освітнє співтовариство. Для цього передбачається запровадження 

стандартів, рекомендацій та основних інструментів мобільності ЄПВО, що сприятиме сумісності, 

порівнянності, визнанню періодів та термінів навчання. Забезпечити здобуття студентами 

поглиблених компетентностей за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»; освоєння засад методології професійної та наукової діяльності, інших 

компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань відповідного рівня професійної 

економічної діяльності. 

 

 

http://www.ksau.kherson.ua/


3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація 

(за наявності)) 

07 «Управління та адміністрування» 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна для магістра прикладної орієнтації 

 

Основний фокус 

освітньої програми та 
спеціалізації 

Загальна.  Акцент  робиться  на  отриманні   комплексу знань,  

формування  системи  компетентностей  у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності в умовах мінливого 

зовнішнього середовища. 

Ключові слова: підприємництво, торгівля,  біржова діяльність 

Особливості програми Студентам надають розширену інформацію з економіки з акцентом 

на критичному мисленні та практичних навичках організації 

підприємництва, біржової справи, підприємств торгівлі, спрямованої 

на їх ефективне функціонування та підвищення 

конкурентоспроможності на національному та міжнародному 

ринках. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 
Робота  на  посадах  згідно  Державного класифікатора 

професій ДК 003:2010 за категоріями  

1210.1 Керівники підприємств,установ та організацій,  

2413.2 Професіонали у сфері біржової діяльності,  

2419.2 Професіонали у сфері підприємництва, торгівлі;  
3411 Дилери  (біржові  торговці  за свій рахунок) та брокери 
посередники) із заставних та фінансових операцій;  

3429 Агенти  з  комерційних  послуг  та торгівельні брокери.   
5 Працівники сфери торгівлі та послуг. 
Можливість професійної сертифікації на біржовому ринку. 

Подальше навчання Вказуються можливості для продовження навчання на вищому 

(третьому) рівні освіти. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-
орієнтоване навчання, індивідуальне навчання, електронне навчання 
в системі Moodle 

Оцінювання Атестація зі спеціальності здійснюється у формі: 

- публічного захисту кваліфікаційної роботи; 

- та/або атестаційного екзамену (екзаменів).  

Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої можуть 

включатися представники роботодавців та їх об’єднань. Атестація 

здійснюється відкрито і гласно. 

Кваліфікаційна робота має засвідчувати здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

http://www.dk003.com/?code=1210.1
http://www.dk003.com/?code=1210.1


Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. 

Кваліфікаційна робота (або її реферат) має бути розміщена на 
офіційному сайті вищого навчального закладу або його підрозділу. 
Деталізація вимог до кваліфікаційної роботи регламентується 

внутрішніми документами вищого навчального закладу. 
Атестаційний екзамен (екзамени) має передбачати оцінювання 
результатів навчання, визначених освітньою програмою. 
Вимоги щодо процедури та/або особливих умов проведення 

публічного захисту (демонстрації) визначаються ВНЗ. 

Атестація передбачає виконання комплексного кваліфікаційного 

іспиту з фаху, до складу якого входять дисципліни: управління 
бізнес-процесами у торгівлі, торгівля та комерційна діяльність 

підприємницьких структур, комерційна логістика, та захист 

кваліфікаційної роботи. За результатами проведеної атестації та 

рішенням екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація 
«Магістр  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності». 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у 
сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в 
процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

організації і функціонування підприємницьких, торговельних, 
біржових структур і характеризується комплексністю 
та невизначеністю умов.  

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК7. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК8. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у 

професійній сфері. 

ЗК9. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК11. Здатність ініціювати заходи щодо збереження навколишнього 

природного середовища та здійснення безпечної діяльності. 

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо з 

громадянських позицій. 

ЗК13. Вирішення соціально-економічних і політичних проблем з 

урахуванням загальнолюдських цінностей, норм поведінки і моралі в 

державних, виробничих, міжособистісних та суспільних відносинах. 

ЗК14. Здатність до аналізу інтелектуальної власності, правової 

охорони об'єктів інтелектуальної власності та їх захисту в Україні та 

світі. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК1. Знання і розуміння теоретичних засад підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності.  

ФК2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. 

ФК3. Здатність виявляти причинно-наслідкові зв'язки процесів та 

явищ у досліджуваній галузі. 

ФК4. Здатність відбирати, систематизувати й обробляти інформацію 



відповідно до мети дослідження. 

ФК5. Здатність обирати та використовувати  відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 

функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. 

ФК6. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення. 

ФК7. Здатність управляти проектами. 

ФК8. Здатність впроваджувати методи управління інтелектуальним 

бізнесом. 

ФК9. Здатність використовувати навички роботи з комп'ютером та 

знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для 

рішення експериментальних і практичних завдань. 

ФК10. Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин. 

ФК11. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

ФК12. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і 

послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. 

ФК13. Знання і розуміння нормативно-правового регулювання у 

сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. 

ФК14. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

ФК15. Знання і розуміння основ обліку та оподаткування в 

підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. 

ФК16. Знання та розуміння організації зовнішньоекономічної 

діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

ФК17. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури 

ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва,   торгівлі  та  

біржової практики з урахуванням ризиків. 

7 - Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання (ПРН) 

ПРН1. Знати термінологію і мати базові й структуровані знання у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для 

подальшого використання на практиці. 

ПРН2. Уміти використовувати базові знання з підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу 

та синтезу в професійних цілях. 

ПРН3. Уміти застосовувати набуті знання для виявлення, постановки 

та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

ПРН4. Володіти навичками письмової та усної професійної 

комунікації державною й іноземною мовами. 

ПРН5. Уміти використовувати сучасні комп’ютерні і 

телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно 

спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

ПРН6. Уміти організовувати пошук, самостійний відбір, якісну 

обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

ПРН7. Показувати уміння працювати автономно та в команді, мати 

навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати 

професійних цілей. 



ПРН8. Проявляти ініціативу і підприємливість в різних напрямах 

професійної діяльності, брати відповідальність за результати. 

ПРН9. Уміти застосовувати одержані знання й уміння для 

ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього 

природного середовища і здійснення безпечної діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

ПРН10. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень щодо створення й функціонування 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

ПРН11. Уміти використовувати знання форм взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур. 

ПРН12. Уміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності.  

ПРН13. Оцінювати характеристики товарів і послуг у 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою 

сучасних методів. 

ПРН14. Знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати 

на практиці. 

ПРН15. Уміти вирішувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і 

розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням 

зовнішніх та внутрішніх впливів. 

ПРН16. Уміти використовувати знання основ обліку та 

оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій 

діяльності. 

ПРН17. Уміти застосовувати знання й уміння щодо ефективної 

організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової 

кон’юнктури і діючих правових норм. 

ПРН18. Демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання 

кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, 

торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Відповідно ліцензійних вимог, затверджених постановою Кабінету 

міністрів України від 30 грудня 2015р. № 1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

Всі науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньої 

складової освітньо-професійної програми є штатними 

співробітниками ДВНЗ «ХДАУ», мають науковий ступінь і вчене 

звання та підтверджений рівень наукової і професійної активності. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними  

робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. 

Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість 

місць в гуртожитках відповідає вимогам. 

Для забезпечення навчального процесу наявні спеціалізовані 

навчально-наукові лабораторії кафедри економіки та фінансів та 

інших кафедр економічного факультету. 
Інструменти та обладнання: технічне обладнання (комп’ютер, GPS, 
мультимедійний  проектор Epson, екран проекційний настінний 213 X 



200.   Всі  комп’ютери  оснащені  програмами Windows  XP, MS Office 
10, Opera, Fire Fox, Quik. У ДВНЗ«ХДАУ» є локальна комп’ютерна 
мережа. Користування Інтернет-мережею безлімітне. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Передбачено використання авторських розробок професорсько- 

викладацького складу. 

Офіційний веб-сайт http://www.ksau.kherson.ua  містить інформацію 

про навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, 

правила прийому, контакти. 

Всі зареєстровані в ДВНЗ «ХДАУ» користувачі мають необмежений 

доступ до мережі Інтернет. 

Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-наукової 

програми викладені на внутрішній електронній мережі. 

Для проведення інформаційного пошуку та обробки результатів є 

спеціалізований комп’ютерні класи, де наявне спеціалізоване 

програмне забезпечення та необмежений відкритий доступ до 

Інтернет-мережі. 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ «ХДАУ» та 

університетами України. 

До керівництва науковою роботою здобувачів можуть бути залучені 

провідні фахівці університетів України на умовах індивідуальних 

договорів. 

Допускається перезарахування кредитів, отриманих у 

інших університетах України, за умови відповідності їх набутих 

компетентностей. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ «ХДАУ» та навчальними 

закладами країн-партнерів відбувається науково-інформаційний обмін 

з Гродненським державним аграрним університетом (Республіка 

Білорусь), Інститутом рільництва та овочівництва (Республіка Сербія, 

м. Нові Сад), Інститутом ґрунтознавства і агрохімії (м. Пулави), 

Інститутом економіки сільського господарства та продовольчої 

економіки (м. Варшава). Університет є постійним учасником 

консорціуму проекту ERASMUS+-561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-

CBHE-JP  2015-3320) «Adaptive learning environment for competence in 

economic and societal impacts of local weather, air quality and climate 

(ECOIMPACT)». 

З  2016-2017  рр.  в  рамках  співпраці Україна-Канада Університет 

успішно взаємодіє з канадськими проектами «The New Canadian 

Horizons та «Український проект бізнесрозвитку 

плодоовочівництва», в яких беруть участь викладачі та студенти 

університету. 

Академічна мобільність викладачів реалізується через їх участь у 

таких програмах: International scientific internship «Methodology and 

Innovative Business Tools of Foresight Management» (Georgia), Project 

"Promoting the Development of Local Democracy in Ukraine" (EU), 

Faculty exchange program in agricultural economics, marketing, and 

agribusiness management (USA), стажування у Міжнародному 

учбовому с-г центрі (MASHAV Ізраїль) та ін. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на 
загальних умовах з додатковою мовною підготовкою. 

 

http://www.ksau.kherson.ua/


2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та 

їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 
 
 
 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

  

ОК 1. Методологія наукових досліджень 4 залік 

ОК 2. Соціальна відповідальність 4 іспит 

ОК 3. Глобальна економіка 4 іспит 

ОК 4. Торговельні мережі 5 іспит 

ОК 5. Управління бізнес-процессами у торгівлі 4 іспит, КР 

ОК 6. Комерційна логістика  4 іспит 

ОК 7. Торгівля та комерційна діяльність 

підприємницьких структур 
5 іспит, КР 

ОК 8. Комерційне право 4 іспит 

ОК 9. Логістичний менеджмент 4 іспит 

ОК 10. Інформаційні системи і технології в управлінні 

організацією 

3 залік 

ОК 11. Моделювання та управління ризиками у біржовій 

діяльності 

3 залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:           44       

Вибіркові компоненти ОП* 

Дисципліни за вибором закладу вищої освіти 

ВБ 1. Стратегічне управління підприємством  4 залік 

ВБ 2. Управління проектами 4 іспит 

ВБ 3. Організація і розвиток власної справи 4 іспит 

ВБ 4. Поведінкова економіка  3 залік 

Вибірковий блок 1 (вільного вибору студента) 

ВБ 1.1. Міжнародна торгівля 3 залік 

ВБ 1.2. Публічні фінанси 3 залік 

ВБ 1.3. Біржовий ринок 3 залік 

ВБ 1.4. Електронна комерція 3 залік 

ВБ 1.5. Аграрні ринки і аграрна політика 3 залік 

ВБ 1.6. Державне регулювання економіки та економічна політика 4 залік 

Вибірковий блок 2 (вільного вибору студента) 

ВБ 2.1. Експертиза товарів у міжнародній торгівлі 3 залік 

ВБ 2.2. Суспільні фінанси 3 залік 

ВБ 2.3. Фінансовий ринок 3 залік 

ВБ 2.4. Електронний бізнес 3 залік 

ВБ 2.5. Міжнародні біржові ринки  3 залік 

ВБ 2.6. Трансформаційна економіка та економічна політика 4 залік 

 



Практична підготовка 

 Виробнича практика з фаху 3  

 Комплексна практика за фахом 3  

 Переддипломна виробнича практика 4  

Разом практичної підготовки                                                                          6 

Атестація 

 Атестаційний екзамен 

Кваліфікаційна робота магістра 
1  

 1  

Разом атестація2 

Загальний обсяг вибіркових компонент:            34 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ          90 

 

*Згідно із Законом України “Про вищу освіту” студенти мають право на “вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених 

відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної 

кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають 

право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником 

відповідного факультету чи підрозділу". 

Вищі навчальні заклади самостійно визначають механізми реалізації права студентів на вибір навчальних дисциплін. 

Вибіркові дисципліни можуть формуватися у блоки, тоді студент вибирає блок дисциплін, після чого усі дисципліни блоку стають 

обов'язковими для вивчення. Рекомендується використовувати як блочні форми вибору, так і повністю вільний вибір дисциплін 

студентами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Структурно-логічна схема 

 

Обов’язкові компоненти ОП 

Методологія наукових досліджень 

Соціальна відповідальність 

Глобальна економіка 

Торговельні мережі  

Управління бізнес-процесами у торгівлі 

Комерційна логістика   

Торгівля та комерційна діяльність підприємницьких  структур  

Комерційне право 

Логістичний менеджмент 

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією 

Моделювання та управління ризиками у біржовій діяльності 

Курсові роботи з дисциплін 

1. Управління бізнес-процесами у 

торгівлі 
2. Торгівля та комерційна діяльність 

підприємницьких структур 

Виробнича практика 

Виробнича практика з 
фаху 

Комплексна практика за 

фахом 

Переддипломна 

виробнича практика 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ 

Атестаційний екзамен 

Кваліфікаційна робота магістра 

Вибіркові компоненти ОП* 

Дисципліни за вибором закладу вищої освіти 

Стратегічне управління підприємством  
Управління проектами 

Організація і розвиток власної справи 

Поведінкова економіка 

Вибірковий блок 1 (вільного вибору студента) 

Міжнародна торгівля 

Публічні фінанси 

Біржовий ринок 

Електронна комерція 

Аграрні ринки і аграрна політика 

Державне регулювання економіки та економічна 

політика 

Вибірковий блок 2 (вільного вибору студента) 

Експертиза товарів у міжнародній торгівлі 

Суспільні фінанси 

Фінансовий ринок 

Електронний бізнес 

Міжнародні біржові ринки  

Трансформаційна економіка та економічна 

політика 

 
 



 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестація випускників за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти проводиться у формі: 

- комплексного іспиту із фаху, до складу якого входять такі дисципліни: «Торгівля та 
комерційна діяльність підприємницьких структур», «Управління бізнес-процесами у торгівлі», 
«Комерційна логістика», «Торговельні мережі»; 

- захисту кваліфікаційної роботи магістра. 

За результатами проведеної  атестації рішенням екзаменаційної комісії присвоюється 

кваліфікація «Магістр  з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності»  та видається документ 

встановленого зразка. Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої включаються 

представники роботодавців та їх об'єднань. Кваліфікаційна робота магістра має засвідчувати 

здатність розв'язувати складні задачі і проблеми  підприємництва,  що  передбачає  проведення  

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.  

Кваліфікаційна робота магістра має бути перевірена на плагіат. 

Деталізація вимог до кваліфікаційної роботи магістра регламентується внутрішніми 

документами вищого навчального закладу. 

Комплексний іспит із фаху має передбачати оцінювання результатів навчання, визначених 

освітньо-професійною програмою. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. Вимоги щодо процедури та/або особливих 

умов проведення публічного захисту (демонстрації) визначаються ВНЗ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 ОК 11 ВБ 1 ВБ 2 ВБ 3 ВБ 4 ВБ 1.1 ВБ 1.2 ВБ 1.3 ВБ 1.4 ВБ 1.5 ВБ 1.6 

ЗК 1 +                 +    
ЗК 2      +        +    +    
ЗК 3    +   +       +    +  +  
ЗК 4 +      +     +         + 
ЗК 5 +    +     +         +   
ЗК 6   +  +    +  + + +         
ЗК 7                + +   +  
ЗК 8              + + + +  +  + 
ЗК 9         +   + +         
ЗК 10    +   +               
ЗК 11  +             +      + 
ЗК 12  +      +   +    +       
ЗК 13       + +       +      + 
ЗК 14     +  +      + +   +   +  
ФК 1       + +          +    
ФК 2               + +       
ФК 3     + +      +        + + 
ФК 4 +            +         
ФК 5    + +       +  +    +    
ФК 6 + +     +    +  +  +     +  
ФК 7         +    +         
ФК 8         +   +          
ФК 9     +     +         +   
ФК 10              + + + +   +  
ФК 11    + +  +               
ФК 12    +          +    + +   
ФК 13      + + +           +  + 
ФК 14         +    +      +   
ФК 15       +       +   +     
ФК 16      +  +       + +     + 
ФК 17    + +  +   + + + +     +    

 
 

 

 



5. 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 ОК 11 ВБ 1 ВБ 2 ВБ 3 ВБ 4 ВБ 2.1 ВБ 2.2 ВБ 2.3 ВБ 2.4 ВБ 2.5 ВБ 2.6 

ЗК 1 +                 +    
ЗК 2      +        +  +  +    
ЗК 3    +   +       +    +  +  
ЗК 4 +      +     +         + 
ЗК 5 +    +     +         +   
ЗК 6   +  +    +  + + +         
ЗК 7                + +   +  
ЗК 8              + + + +  +  + 
ЗК 9         +   + +         
ЗК 10    +   +               
ЗК 11  +             +      + 
ЗК 12  +      +   +    +       
ЗК 13       + +       +      + 
ЗК 14     +  +      + +   +   +  
ФК 1       + +          +    
ФК 2               + +       
ФК 3     + +      +        + + 
ФК 4 +            +   +      
ФК 5    + +       +  +    +    
ФК 6 + +     +    +  +  +     +  
ФК 7         +    +         
ФК 8         +   +          
ФК 9     +     +         +   
ФК 10              + +  +   +  
ФК 11    + +  +               
ФК 12    +          +  +  + +   
ФК 13      + + +           +  + 
ФК 14         +    +      +   
ФК 15       +       +   +     
ФК 16      +  +       + +     + 
ФК 17    + +  +   + + + +     +    

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 

компонентами освітньої програми 
 
 
 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ВБ 1 ВБ 2 ВБ 3 ВБ 4 ВБ 1.1 ВБ 1.2 ВБ 1.3 ВБ 1.4 ВБ 1.5 ВБ 1.6 

ПРН 1     +  +   +     +   +    
ПРН 2    + +         +    +    
ПРН 3    +  +     +      +     
ПРН 4   +       +    +  +    +  
ПРН 5       +    +         +   
ПРН 6 +        + +  +    +  + +   
ПРН 7  +   +    +             
ПРН 8  +     +  +     + +       
ПРН 9  +    + + +   +      +   + + 
ПРН10    + +  +  +   + + +        
ПРН11 +  +     +       +  +   + + 
ПРН12       +     + +         
ПРН13              +  +  + + +  
ПРН14    +    +        +    +  
ПРН15     + +   +  + +      +    
ПРН16        +         +  +  + 
ПРН17   +             +  +  +  
ПРН18     +  +   + +  +         
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