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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

 

Характеристика Зміст характеристики 

1. Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Донбаська державна машинобудівна академія МОНУ,  

факультет економіки та менеджменту,  

кафедра фінансів, банківської справи та підприємництва 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти - «магістр» 

Кваліфікація – «магістр з підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання - 1 рік 4 місяці  

Наявність акредитації, 

акредитаційна 

інституція 

ОП ліцензовано (наказ Міністерства освіти і науки України від 

13.11.2018 № 1935-л) 

Цикл/рівень - за Національною рамкою кваліфікацій (НРК) України – 8 

рівень; 

за Qualifications Framework for the European Higher Education 

Area (QF-EHEA) – 2 цикл; 

за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – 7 рівень. 

Передумови Наявність ступеня бакалавра. Умови вступу визначаються 

Правилами прийому до Донбаської державної машинобудівної 

академії, розробленими на основі Умов прийому до закладів 

вищої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки 

України для року вступу 

Мова(и) викладання українська 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

 

2. Мета освітньої програми 

Загальна мета програми - забезпечення освітньо-професійної підготовки здобувачів в 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, здобуття поглиблених теоретичних 

та практичних знань, умінь, навичок у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності, що надає можливість здобувачам ефективно виконувати завдання відповідного 

рівня професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й вирішення складних завдань, 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень.  

3. Характеристика  освітньої програми 

Предметна 

область (галузь 

знань, 

спеціальність) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Об'єкти вивчення: діяльність з організації та функціонування 

підприємницьких, торговельних та біржових структур, яка 

здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів; 

організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, 

ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності 

підприємств, процеси і форми управління підприємством, торгівлею 

та біржовою діяльністю. 

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють 

сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними 



навичками у професійній сфері. Набуття здатності розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності та практики, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних і створення нових цілісних знань, розвиток 

методичного й  інструментального апарату досліджень у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; оволодіння 

методами обґрунтування оптимальних рішень при розробці  та 

реалізації економічної політики. 

Теоретичний зміст предметної області: наукові теорії, положення, 

концепції, принципи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

і методологія їхнього використання для організації та ефективного 

функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові й спеціальні 

методи, професійні методики і технології, застосування яких дозволяє 

вирішувати практичні завдання з організації, ефективного 

функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних і 

біржових структур.  

Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи та 

технології, прилади та обладнання, необхідні для формування 

компетентностей магістра підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма магістра. 

Відповідно до МСКО освітньо-професійна програма має прикладну 

орієнтацію. 

Змістовне наповнення програми передбачає надання здобувачам 

оптимальних та збалансованих знань та навичок, необхідних для 

здійснення професійної діяльності, синтезу обґрунтованих ідей в 

галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

ОПП орієнтована на оволодіння поглибленими знаннями щодо 

системи бізнес-діагностики діяльності підприємств, організацій та 

установ реального та фінансового секторів економіки; навичками 

застосування сучасних методів і методичних підходів щодо 

формування конкурентоспроможної тактики та стратегії підприємств 

(організацій, установ). 

Основний фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності . 

Ключові слова: підприємництво, торгівля, біржова діяльність, бізнес, 

конкуренція, інвестування, оподаткування, фінансова звітність, 

аналіз, управління.  

Особливості 

програми 

Особливістю програми є акцент на забезпечення економічної 

стійкості, рівноваги, безпеки, ресурсозбереження в галузі 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Орієнтована на 

глибоку спеціальну підготовку сучасних суб’єктів підприємницької 

діяльності, здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного бізнес-

середовища. Програма реалізується в активному дослідницькому 

середовищі.  

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштуванн

я 

Випускники програми можуть працювати  фахівцями з ефективності 

підприємництва, консультантами з ефективності підприємництва, 

професіоналами з інноваційної діяльності, економістами з 

планування, фахівцями з управління активами, а також обіймати 

посади менеджерів, фахівців та професіоналів у сфері 

підприємництва,торгівлі та біржової діяльності. 

Випускники освітньої програми «Підприємництво, торгівля та 



біржова діяльність» можуть займати первинні посади (згідно з 

чинною редакцією Національного класифікатора України: 

Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard 

Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)): економіст з аналізу 

господарської діяльності; економіст з планування; економіст з 

податків і зборів; економіст із ціноутворення; оглядач з економічних 

питань; консультант з економічних питань; аналітик з інвестицій;  

фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної 

безпеки, в  інвестиційних фондах і компаніях (фахівець з біржових 

операцій, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець-організатор 

торгівлі на ринку цінних паперів), брокерських конторах (брокер), 

оцінювач (експертна оцінка майна, оцінювач-експерт). Економіст по 

матеріально-технічному постачанню, економіст по плануванню, 

фахівець  у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; 

Дилер (біржовий торговець). Агент з торгівлі майном. Технічний та 

торговельний представник. керівники підприємств, установ, 

організацій (Директор), керівники різних основних підрозділів 

(Начальник), керівники функціональних підрозділів (Начальник). 

Керівник проектів та програм, Керівник інших функціональних 

підрозділів, Керівник малих підприємств (Директор). Фахівець з 

ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва; 

Професіонал з торгівлі цінними паперами; Професіонали: викладачі 

вищих навчальних закладів: асистент, викладач вищого навчального 

закладу. 

Подальше 

навчання 

Мають право продовжити навчання за третім (магістерським) рівнем 

вищої освіти. 

Обсяг кредитів 

ЄКТС, необхідний 

для здобуття 

відповідного 

ступеня вищої 

освіти 

Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра галузі 

знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 

Підприємство, торгівля та біржова діяльність: на базі освітнього 

ступеня бакалавр – 90 кредитів ЄКТС. 

Термін навчання: денна форма - один рік 4 місяця; заочна форма - 

один рік 4 місяця. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване 

навчання, навчання через цільову індивідуальну підготовку під 

конкретне робоче місце. Проблемні, інтерактивні, інформаційно-

комп’ютерні, колективні технології навчання. 

Навчання проводиться у формах: лекції, практичні заняття, 

виконання курсових робіт, самостійна робота, індивідуальна науково-

дослідна робота, проходження практик, консультації, підготовка 

кваліфікаційної роботи магістра. 

Оцінювання Усне та письмове опитування, тести, захист курсової роботи, захист 

кваліфікаційної роботи магістра, заліки, екзамени. 

Система 

оцінювання 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 4-

бальною національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно); 2-рівневою національною шкалою (зараховано / 

незараховано); 100- бальною шкалою ЕСTS (А, В, С, D, Е, FX, F) 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у 

сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в 

процесі навчання на основі застосування цілісних знань у 

професійній практиці, оволодіння інструментарієм та методологією 

наукової, педагогічної та професійної діяльності, проведення 

дослідження та / або 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 у 

професійній діяльності та у процесі навчання, приймати ефективні та 

обґрунтовані рішення. 

ЗК 3. Здатність працювати в команді, колективі та мотивувати людей 

та рухатися до спільної мети, здатність працювати автономно, 

здатність до самостійної роботи, самостійного проведення 

досліджень, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

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, здатність вчитися бути сучасно навченим, 

критичним і самокритичним, чітко формулювати аргументи щодо 

власної позиції.  

Фахові 

компетентності 

(ФК) 

ФК 1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.  

ФК 2. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів 

господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності.  

ФК 3. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття 

управлінських рішень у професійній діяльності.  

ФК 4. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в 

підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності.  

ФК 5. Здатність систематизувати знання та уміння з теорії і практики 

управління підприємницькими, торговельними та/або біржовими 

структурами, здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу 

факторів, які визначають оптимальність рішень у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності. 

ФК 6. Здатність здійснювати системний аналіз діяльності в сфері 

підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності; здатність і 

готовність розуміти та використовувати зібрані та узагальнені 

інформаційно-аналітичні матеріали конкретної економічної ситуації, 

спираючись на вітчизняний і світовий досвід забезпечення 

ефективності технології торговельних та інноваційних процесів 

суб’єктів підприємництва за умов мінливості внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

ФК 7. Здатність здійснювати аналіз результатів дослідження та 

розробляти рекомендації щодо їх упровадження; критично оцінювати 

отримані результати; здатність застосовувати інноваційні підходи в 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

ФК 8. Здатність здійснювати до бізнес-планування, оцінювання 

кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.  

ФК 9. Здатність аналізувати кризи та конфлікти; прогнозування 

можливих наслідків прийняття рішень. 

ФК 10. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур; готовність володіти методами і прийомами контролю 

виконання економічних, торговельних операцій, аналізу якісних 

показників результатів підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності та її активності 



ФК 11. Здатність і готовність впроваджувати принципи соціальної, 

гуманітарної, культурної відповідальності в діяльність суб’єктів 

підприємництва та надання допомоги колегам в адаптації до 

професійної етики в ході професійної або навчальної діяльності. 

ФК 12. Здатність демонструвати вправність у володінні державною 

мовою, здійснювати трансфер набутих знань та результатів, 

застосовувати прийоми побудови комунікаційної стратегії і тактики; 

чітко висловлювати думки, переконувати, аргументувати, будувати 

докази, аналізувати, встановлювати міжособистісні зв’язки, обирати 

ефективний стиль спілкування у різних бізнес-ситуаціях, 

організовувати та підтримувати діалог. 

7. Програмні результати навчання 

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

виникають в професійній діяльності, визначати проблеми, тематику наукових досліджень, 

зокрема іноземною мовою, наукову інформацію, аналізувати й узагальнювати її, приймати 

рішення щодо розробки стратегії розв’язання практичних задач, застосовувати набуті 

знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

ПРН 2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та 

розробляти заходи щодо їх вирішення, відтворювати розуміння сутності процесу розвитку 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності суб’єктів господарювання та механізму 

управління цими процесами; показувати концептуальні та методологічні знання в галузі 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, застосовувати їх під час начального 

процесу та у професійній діяльності. 

ПРН 3. Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та застосовувати 

інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для досягнення поставленої мети, 

поводитися ініціативно та відповідально до свого здоров’я, використовувати засоби 

забезпечення безпечної діяльності відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих 

стандартів, норм і правил, а також необхідного рівня індивідуального та колективного рівня 

безпеки у надзвичайних ситуаціях. 

ПРН 4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з представниками різних 

професійних груп, працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії; 

демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати 

відповідальність за результати; самостійно і під керівництвом проводити пошук інформації 

і систематизацію даних, узагальнювати інформацію, формувати висновки та пропозиції, 

демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності для подальшого використання на практиці. 

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

поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності,  

ПРН 6. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості виконуваних 

робіт і визначати їх ефективність.  

ПРН 7.  Відтворювати розуміння сутності процесу розвитку підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності суб’єктів господарювання та механізму управління цими процесами; 

показувати концептуальні та методологічні знання фінансового управління в сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, застосовувати їх під час навчального 

процесу та у професійній діяльності. 

ПРН 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.  

ПРН 9. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності 

діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової 

діяльності.  

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

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов невизначеності та 



ризиків.  

ПРН 11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного 

функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.  

 

 

ПРН 12. Вміти зробити висновок щодо ефективності діяльності суб’єктів підприємництва та 

торговельних організацій та запропонувати план дій щодо удосконалення роботи суб’єктів 

підприємництва та торговельних організацій.  

ПРН 13. Вміти застосовувати, розробляти та удосконалювати методичний інструментарій і 

стандарти біржової справи, впроваджувати передовий досвід та наукові дослідження з 

основ біржової торгівлі, вміти забезпечувати ефективність управління біржовим ринком, 

його основними сегментами. 

ПРН 14. Відтворювати досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та 

застосування планових та нестандартних методів й алгоритмів діяльності суб’єктів 

підприємництва та торговельних організацій у стандартних та нестандартних умовах. 

ПРН 15. Вміти розробляти і впроваджувати заходи щодо управління фінансами 

торговельних підприємств, інтегрувати існуючі методи оцінки підприємницьких та 

торговельних ризиків, що виникають у діяльності суб’єктів підприємництва та 

торговельних організаціях, адаптувати їх для розв’язання завдань при проведенні ризик-

менеджменту в компанії з урахуванням чинної законодавчої бази та нормативних активів у 

сфері оподаткування суб’єктів підприємництва. 

ПРН 16. Вміти здійснювати бізнес-планування та застосовувати методики управління 

підприємницькою діяльністю, оцінювати кон'юнктуру ринків і результати діяльності у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків. 

ПРН 17. Вміти застосовувати систему фундаментальних знань з фінансового менеджменту, 

антикризового управління в бізнесі, засобів, механізмів та інструментарію системного 

фінансового управління підприємством, а також систему фундаментальних знань з 

управління процесами фінансового оздоровлення підприємства, засобів, механізмів та 

інструментарію виведення суб’єктів господарювання зі стану фінансової кризи. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

 забезпечення 

Викладання дисциплін навчально-професійної програми 

виконується докторами наук, професорами, кандидатами наук, 

доцентами. 

Всі розробники є штатним співробітниками Донбаської 

державної машинобудівної академії. До забезпечення виконання 

програми залучаються науково-педагогічні працівники з 

науковими ступенями та вченими званнями, а також 

висококваліфіковані спеціалісти.  

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Навчання здійснюється в аудиторіях, лабораторіях та кабінетах, 

оснащених комп’ютерною та спеціальною технікою, 

устаткуванням, є доступ до Інтернету та бібліотеки. Є стадіон та 

спортивні майданчики. 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

- офіційний сайт ДДМА:http://www.dgma.donetsk.ua/ 

українською та англійською мовою  

- наукова бібліотека, читальні зали;  

- віртуальне навчальне середовище Moodle;  

- робочі навчальні плани;  

- графіки навчального процесу  

- навчально-методичні комплекси дисциплін. 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність 

для навчання в університетах України 

Міжнародна кредитна Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок участі 



мобільність у програмах «Еразмус+» 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

За індивідуальним планом 

 



 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА  

ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

 
 

 

 

 

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практика, кваліфікаційна робота) 

Кількість  Форма 

підсумково

го 

контролю  

 Обов’язкові компоненти ОП (ОК) 

ОК 1 Охорона праці в галузі та цивільний захист 3,0 Діф.залік 

ОК 2 Ділове та академічне письмо іноземною мовою 3,0 Залік  

ОК 3 Основи наукових досліджень у професійній сфері  3,0 Залік  

ОК 4 Фізичне виховання  3,0 Залік  

ОК 5 Фінансовий менеджмент  5,0 Екзамен  

ОК 6 Бізнес-планування та управління підприємницькою діяльністю 4,0 Екзамен  

ОК 7 Біржовий менеджмент 5,0 Екзамен  

ОК 8 Управління фінансовою санацією   5,0 Екзамен 

ОК 9 Курсова робота «Фінансовий менеджмент  суб’єктів 

підприємництва» 

1,0 Діф.залік 

ОК 10 Виробнича практика 4,5 Діф.залік 

ОК 11 Переддипломна практика 6,0 Діф.залік 

ОК 12 Дипломне проектування  21,0  

ОК 13 Державна атестація (Захист магістерської роботи) 3,0  

Загальний обсяг обов’язкових компонент 66,5 

Вибіркові компоненти ОП (ВБ) 

ВБ 1 Глобальна економіка 3,0 
3,0 

Залік  

ВБ 2 Міжнародні фінансові стратегії економічного розвитку  3,0 Залік  

ВБ 3 Інноваційне підприємництво 4,0 
4,0 

Діф.залік 

ВБ 4 STARTUP: теорія і практика 4,0 Діф.залік 

ВБ 5 Податковий консалтинг в бізнесі 4,5 
4,5 

Екзамен  

ВБ 6 Антикризове фінансове управління  4,5 Екзамен 

ВБ 7 Управління підприємницькими ризиками 4,0 4,0 Діф.залік 

ВБ 8 Контролінг та управління фінансами малого та середнього бізнесу 4,0 Діф.залік 

ВБ 9 Інвестиційний менеджмент 4,0 4,0 Екзамен  

ВБ 10 Технологія управління торговельною діяльністю  4,0 Екзамен 

ВБ 11 Сучасні інформаційні технології у фінансових розрахунках 4,0 4,0 Діф.залік 

ВБ 12 Управлінські комп’ютерні системи обробки фінансово-облікової 

інформації суб’єктів підприємництва 

4,0 Діф.залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 23,5 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  90,0 



 

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 семестр (1 курс) 2 семестр (1 курс) 3 семестр (2 курс) 

ОК 1 Охорона праці в галузі та цивільний захист 

ОК 2 Ділове та академічне письмо іноземною мовою 

ОК 4 Фізичне виховання 

ОК 5 Фінансовий менеджмент  

ОК 6 Бізнес-планування та управління підприємницькою 

діяльністю 

ОК 8 Управління фінансовою санацією   

ОК 7 Біржовий менеджмент 

ОК 3 Основи наукових досліджень у професійній сфері 

ОК 9 Курсова робота "Фінансовий менеджмент  суб’єктів 

підприємництва" 

ОК 10 Виробнича практика  

ОК 11 Переддипломна практика 

ОК 13 Державна атестація (Захист 

магістерської роботи) 

ВБ 1 Глобальна економіка  

ВБ 2 Міжнародні фінансові стратегії економічного розвитку 

ВБ 3 Інноваційне підприємництво 

ВБ 4 Startup: теорія і практика 

ВБ 5 Податковий консалтинг в бізнесі 
 

ВБ 6 Антикризове фінансове управління 

ВБ 7 Управління підприємницькими ризиками 

ВБ 8 Контролінг та управління фінансами малого та 

середнього бізнесу 

ВБ 9 Інвестиційний менеджмент 

ВБ 10 Технологія управління торговельною діяльністю 

ВБ 11 Сучасні інформаційні технології у фінансових 

розрахунках 

ВБ 12 Управлінські комп'ютерні системи обробки 

фінансово-облікової інформації суб'єктів підприємництва 

 Обов’язкові компоненти  

 

 Вибіркові  компоненти  

 

ОК 12 Дипломне проектування 



 

 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 
4. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

визначаються відповідно до Європейських стандартів та рекомендацій забезпечення якості 

вищої освіти (ESG) та статті 16 Закону України «Про вищу освіту». У закладі вищої освіти 

створено відділ з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Донбаської державної 

машинобудівної академії, який діє відповідно до Положення про відділ з внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти Донбаської державної машинобудівної академії 

(http://www.dgma.donetsk.ua/viddil-z-vnutrishnogo-zabezpechennya-yakosti-vischoyi-osviti.html). 

У Донбаській державній машинобудівній академії функціонує система забезпечення 

якості освітньої діяльності на якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 

якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти.  

2) Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм. 

3) Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах 

та в будь-який інший спосіб. 

4) Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників. 

5) Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 

тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою. 

6) Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом. 

7) Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації. 

8) Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у 

наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти. 

9) Інших процедур і заходів. 

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ 

оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або 

акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої 

освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що 

затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та 

Форма атестації 

здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми  проводиться у формі 

захисту кваліфікаційної роботи. Атестація здійснюється відкрито і 

публічно.  

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота спрямована на розв’язання теоретичних 

завдань та вирішення практичних проблем у сферах 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності, що 

передбачає застосування теорій та методів організації і 

функціонування підприємницьких, торговельних, біржових 

структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, 

фальсифікації та списування. Кваліфікаційна робота (або її реферат) 

має бути розміщена на офіційному сайті вищого навчального 

закладу або його підрозділу. 

Реферат кваліфікаційної роботи магістра має бути оприлюднений на 

офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу.  

http://www/


 

 

міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 



 

 

5. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми зі спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

 

Таблиця 5.1 
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ІК + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 1 +         + +     + +         

ЗК 2     + + + + + + + +    + +  + + +  +   
ЗК 3   + +      + + + + + +         + + 

ЗК 4 + +        + + +      +    +    
ЗК 5   +  + +  + + + + + + + + + + + + + + +    
ФК 1      +     +     + +     +    
ФК 2     + +  + + + +     + +  + + +     

ФК 3      + +    + +  + +   +    + +   
ФК 4           + +    + +         

ФК 5     + + + + +  + +    + +  + + +  + + + 
ФК 6     +   + +  + +  + + + + + + + + +  + + 
ФК 7   +  +   + +  + +    + +  + + + +   + 

ФК 8      + +    +   + +        +   
ФК 9       + +   +   + +    + +   +   

ФК  10           + +  + +      +   + + 

ФК 11 +         + +  +             

ФК 12   +       + + + +         +    

 



 

 

6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

Таблиця 6.1 
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ПРН 1  + +        + + +   + +     +  + + 

ПРН 2     + + + + +     + + + + + + + +  +   

ПРН 3 +   +                      
ПРН 4   + +      + + + +   + + +    +  + + 

ПРН 5      +   +  + + +           + + 
ПРН 6           + + +   + +         
ПРН 7     + + + + +     + +    + + +  +   
ПРН 8     +           + +    + + +   

ПРН 9     +  + + + + + +  + +    + + +  +   
ПРН 10     +  +    + +  + +      +  +   

ПРН 11     +  +    + +  + + + +    + + +   
ПРН 12     +  + + +  + +  + +    + + +  +   
ПРН 13     +  + + +  + +  + +    + + +  + + + 

ПРН 14   +        + +              
ПРН 15     +      + +    + + +   + + +   

ПРН 16     + + +  +  + +  + +      +  +   

ПРН 17     +  + + +  + +  + +    + + +  + + + 
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