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Донбаської державної машинобудівної академії. 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

 

Характеристика Зміст характеристики 

1 - Загальна інформація 

Повна назва  закладу ви-

щої освіти  та структурно-

го 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  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 

Назва організації - Акредитаційна комісія України,  

Країна – Україна, 

Цикл/рівень НРК України - 8 рівень,  

FQ-EHEA - другий цикл,  

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 

Термін дії освітньої про-

грами 
Відповідно до сертифікату про акредитацію 

Інтернет-адреса постійно-

го розміщення опису осві-

тньої програми 

http://www.dgma.donetsk.ua/obschaya-informatsiya-fik.html 

2 - Мета освітньої програми 

Загальна мета програми - забезпечення освітньо-професійної підготовки в галузі підприє-

мництва, торгівлі та біржової діяльності, підтримка магістрів у виконанні ними  досліджень, 

що орієнтовані на отримання нових професійних та наукових знань теоретичного та/або 

прикладного характеру, вмінні застосовувати творчий підхід при вирішенні конкретних  за-

вдань, пов'язаних з дослідженнями у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 

створення передумов самостійної та командної роботи при виконанні професійних  та нау-

кових завдань, підготовки та захисту магістерської кваліфікаційної роботи; здобуття погли-

блених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок у сфері підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності, що дає можливість самостійно та ефективно   вирішувати проблемні 

питання і нестандартні ситуації у професійній діяльності за умов невизначеності та ризиків, 

приймати обґрунтовані управлінські рішення. 

3. Характеристика  освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, спе-

ціальність) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Об'єкти вивчення: діяльність з організації та функціонування підп-

риємницьких, торговельних та біржових структур, яка здійснюється 

для досягнення економічних і соціальних результатів; теоретико-

методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, те-

нденції та закономірності функціонування ринку товарів і послуг, мі-

жнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інно-



ваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підпри-

ємств; господарська діяльність із виробництва та обігу товарів і пос-

луг, яка здійснюється суб'єктами  господарювання з метою забезпе-

чення їх ефективного управління і розвитку; 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 з підприє-

мництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють сучасними те-

оретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у профе-

сійній сфері, методологією й інструментальним апаратом в управлін-

ській, науково-дослідній, навчальній, експертно-консалтинговій сфе-

рах. 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 розро-

бці  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. 

Гносеологічні та  методологічні засади економічної науки щодо роз-

витку підприємництва та комерційної діяльності; науково-методичні і 

прикладні проблеми аналізу комерційних явищ  і процесів; закони, 

рушії та механізми функціонування та розвитку підприємницьких 

структур, торгівлі, товарної біржі, умови, чинники та засоби підтрим-

ки їх динамічної рівноваги; міжнародні  відносини у сфері підприєм-

ницької, торговельної та біржової діяльності, сучасні форми та меха-

нізми їх реалізації в умовах глобалізації та євроінтеграції. 

Методи, методики та технології:  включають систему інноваційних 

методів, професійних методик та технологій, застосування яких до-

зволяє вирішувати наукові і практичні завдання щодо забезпечення 

ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торгове-

льних й біржових структур; загальнонаукові й спеціальні методи, 

професійні методики і технології, застосування яких дозволяє вирі-

шувати проблеми та завдання з організації, ефективного функціону-

вання та розвитку підприємницьких, торговельних і біржових струк-

тур.  

Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи 

та технології, прилади та обладнання, необхідні для формування 

професійних компетентностей магістра підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності (комп’ютерна техніка, програмні продукти тощо). 

Обсяг освітньої 

програми 

Обсяг освітньо-професійної програми магістра складає 90 кредитів 

ЄКТС, з них вибіркові навчальні дисципліни складають 22,5 кредитів 

ЄКТС (25% від загального обсягу)  

Орієнтація освіт-

ньої програми 

Освітньо-професійна програма магістра. 

Відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти освітньо-

професійна програма має наукову та прикладну орієнтацію. 

Змістовне наповнення програми передбачає надання магістрам опти-

мальних та збалансованих знань та навичок, необхідних для здійс-

нення професійної діяльності, синтезу обґрунтованих ідей в галузі 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  



ОПП орієнтована на оволодіння поглибленими знаннями щодо сис-

теми бізнес-планування та забезпечення діяльності підприємств, ор-

ганізацій та установ реального та фінансового секторів економіки; 

навичками застосування сучасних методів і методичних підходів що-

до формування конкурентоспроможної тактики та стратегії діяльності 

підприємств (організацій, установ) із врахуванням галузевих та регіо-

нальних особливостей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області підприємницт-

ва, торгівлі та біржової діяльності . 

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

товари, послуги, менеджмент, маркетинг,  конкуренція, інвестування, 

оподаткування, фінансова звітність, аналіз, облік, управління.  

Особливості 

програми 

Особливістю програми є акцент на забезпечення економічної стійкос-

ті, 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. Врахо-

вує діючі вимоги до вирішення практичних питань шляхом ув'язки 

програми підготовки з сучасними програмами бізнес-планування та 

фінансового забезпечення діяльності бізнес-структур. Програма реа-

лізується в активному дослідницькому середовищі.  

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники програми можуть працювати  фахівцями з ефективності 

підприємництва, консультантами з ефективності підприємництва, 

професіоналами з інноваційної діяльності, економістами з плануван-

ня, фахівцями з управління активами, а також обіймати посади мене-

джерів, фахівців та професіоналів у сфері підприємництва,торгівлі та 

біржової діяльності. 

Випускники освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржо-

ва діяльність» можуть займати первинні посади (згідно з чинною ре-

дакцією Національного класифікатора України: Класифікатор профе-

сій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 

2008 (ISCO-08)): економіст з аналізу господарської діяльності; еко-

номіст з планування; економіст з податків і зборів; економіст із ціно-

утворення; оглядач з економічних питань; консультант з економічних 

питань; аналітик з інвестицій;  фахівець з управління активами, фахі-

вець 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 постачан-

ню, економіст по плануванню, фахівець  у сфері матеріального (нема-

теріального) виробництва; Дилер (біржовий торговець). Агент з тор-

гівлі майном. Технічний та торговельний представник. керівники під-

приємств, установ, організацій (Директор), керівники різних основ-

них підрозділів (Начальник), керівники функціональних підрозділів 

(Начальник). Керівник проектів та програм, Керівник інших функціо-

нальних підрозділів, Керівник малих підприємств (Директор). Фахі-

вець з ефективності господарської діяльності, раціоналізації вироб-

ництва; Професіонал з торгівлі цінними паперами; Професіонали: ви-

кладачі  закладів вищої освіти: асистент, викладач  закладу вищої 

освіти. 

 

 



Подальше навчання Мають право продовжити навчання за третім (освітньо-науковим)  

рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі піс-

лядипломної освіти. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та на-

вчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, навчання  через цільову індивідуальну підго-

товку. Проблемні, інтерактивні, інформаційно-комп’ютерні, колекти-

вні технології навчання. Навчання проводиться у формах: лекції, се-

мінарські заняття, практичні заняття, виконання курсових робіт, дос-

лідницькі роботи, самостійна робота, індивідуальна науково-дослідна 

робота, проходження практик, консультації, підготовка кваліфікацій-

ної магістерської  роботи. 

Оцінювання Усне та письмове опитування, тестування,   захист рефератів,  презе-

нтація наукової роботи, захист курсових робіт, захист кваліфікаційної 

роботи, заліки, диференційовані заліки, екзамени. 

Система оцінюван-

ня 

Оцінювання набутих 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, F, FX) 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна компе-

тентність 

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі підприє-

мництва, торгівлі та біржової діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за не-

визначених умов і вимог; оволодіння інструментарієм та методологі-

єю наукової, педагогічної та професійної діяльності, проведення дос-

лідження та / або здійснення інновацій, що передбачає застосування 

теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, тор-

говельних, біржових структур і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні  

компетентності  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 1. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми у профе-

сійній діяльності та у процесі навчання – здатність до абстрактного 

мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між яви-

щами та процесами на основі логічних аргументів та перевірених фа-

ктів; здатність до узагальнення та структурування проблем предмет-

ної області, а також розробки відповідних організаційних (управлін-

ських) рішень; здатність виявляти актуальні проблеми, критично 

осмислювати існуючі проблеми як у навчанні, так й професійній дія-

льності та на межі предметних галузей, здатність застосовувати 

отримані знання в практичних ситуаціях; здійснювати теоретичний 

аналіз проблеми, пропонувати та обґрунтовувати рішення на підставі 

її ідентифікації, моніторингу і причин виникнення. 

ЗК 2. Здатність до самостійної роботи, самостійного проведення дос-

ліджень, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел – 

здатність до навчання, самостійної підготовки до прийняття ефектив-

них управлінських рішень та готовність підвищувати рівень своїх 

знань; здатність аналізувати та систематизувати інформацію з різних 

джерел, використовуючи інноваційні підходи та сучасні технології, 

зіставляти відповідність отримуваного результату бажаному, самос-

тійно обробляти та аналізувати інформацію, самостійно приймати 

управлінські рішення та інтерпретувати отримані результати, здат-

ність нести відповідальність за їх реалізацію, точність й коректність 

прийнятого рішення; навички використання інформаційних і комуні-

каційних технологій; здатність до пошуку, оброблення та аналізу ін-

формації з різних джерел; здатність нести відповідальність за реалі-



зацію управлінських рішень, точність й коректність прийнятого рі-

шення. 

ЗК 3. Здатність вчитися бути сучасно навченим, критичним і самок-

ритичним, чітко формулювати аргументи щодо власної позиції – зда-

тність пояснювати, аналізувати та представляти власні дослідження у 

студентських збірниках наукових праць, фахових публікаціях у вітчи-

зняних та закордонних спеціалізованих виданнях; доносити власні 

дослідження та висновки для прийняття відповідних управлінських 

рішень, демонструвати достатній обсяг знань предметної області, ви-

являти неточності та помилковості у власних знаннях; застосовувати 

свої знання в широкому діапазоні ситуацій, дотримуватися етичних 

принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розумін-

ня можливого впливу досягнень інформаційних технологій на суспі-

льство; здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самооргані-

зації та саморозвитку, спрямованість на розкриття особистісного по-

тенціалу та самореалізацію.  

ЗК 4. Здатність приймати ефективні та обґрунтовані рішення – здат-

ність аргументувати власний вибір шляхів вирішення завдань профе-

сійного характеру, критично оцінювати власні отримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення з використанням відповідних мето-

дик, а також здатність робити свідомий вибір, застосовувати демок-

ратичні технології прийняття рішень та виявляти ініціативу; здатність 

до формування світогляду, розуміння принципів розвитку суспільст-

ва, розуміння філософсько-світоглядних засад, сучасних тенденцій, 

напрямків і закономірностей розвитку вітчизняної науки. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді, колективі – здатність дискуту-

вати, пояснювати, відтворювати результати своїх досліджень держав-

ною (іноземною) мовою; практикувати ефективну колективну роботу, 

навчати основним теоретичним положенням та практичним умінням 

у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у колективі; 

здатність працювати в команді; здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації, до міжособистісного спілкування у мультинаціональному та 

мультикультурному соціальному середовищі, емоційної стабільності, 

толерантності, до співпраці з іншими людьми в ході професійної або 

освітньої  діяльності задля досягнення спільної мети, до викладу 

складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися з представниками інших бізнес-культур 

та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань 

/ видів діяльності) – здатність вміти доступно, на високому професій-

ному рівні представляти отримані результати власних знань та умінь, 

здійснювати трансфер набутих знань та результатів; здатність спілку-

вання з різними цільовими аудиторіями, використовуючи відповідну 

лексику, методи, техніки та прийоми, набуття ораторської майстерно-

сті для публічного представлення і захисту самостійних досліджень 

на відповідному рівні, публічного виступу на конференціях, семіна-

рах та форумах; здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

здатність спілкуватися іноземною мовою; здатність розуміти чинни-

ки, які позитивно чи негативно впливають на спілкування, обговорю-

вати питання з фахівцями та нефахівцями своєї галузі на засадах ці-

нування різноманітності та мультикультурності та поваги до них, 

спроможність донести інформацію, ідеї, проблеми, варіанти рішень 

та власну точку зору про явища та тенденції в професійній сфері до 

співбесідників. 



ЗК 7. Здатність працювати автономно – здатність помічати, виявляти 

і вирішувати етичні проблеми, ґрунтуючись на принципах корпора-

тивної соціальної відповідальності, діяти автономно та бути самос-

тійним в планування і реалізації проектів на професійному рівні, не-

сти відповідальність за розвиток професійних знань; брати на себе 

ініціативу і відповідальність, усвідомлювати проблематику у профе-

сійній діяльності та / або у освітньому процесі, планувати ресурси і 

використовувати виключно власні знання та навички для виконання 

цих завдань, здатність самостійно організовувати та здійснювати дос-

лідження проблем; здатність адаптуватися до нових умов, самостійно 

приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-

інноваційні комплексні проекти; аргументувати та обґрунтувати ори-

гінальне інноваційне рішення, яке направлене на розв’язання фінан-

сової проблеми; усвідомлювати необхідність постійного навчання з 

метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 

ЗК 8. Здатність діяти відповідально з позицій громадянської свідомо-

сті та професійної етики – здатність реалізувати свої права і обов’язки 

як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (віль-

ного демократичного) суспільства та необхідність його сталого роз-

витку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя; здатність проявляти громадянську свідомість, відповідати за 

якість виконаної роботи, робити свідомий вибір та застосовувати де-

мократичні технології прийняття рішень, здатність усвідомлювати 

суспільні обмеження, проявляти ініціативу в реалізації соціально ко-

рисних заходів, шанобливе ставлення до Батьківщини, народу, дер-

жави, її символіки, традицій, мови, уміння діяти з соціальною відпо-

відальністю та громадянською свідомістю. 

ЗК 9. Здатність до здорового способу життя і праці – здатність до ро-

зуміння переваг здорового способу життя та прийняття їх як власних 

цінностей, управління власним фізичним розвитком, до ініціативнос-

ті, відповідальності та безпечної діяльності відповідно галузевих 

норм і правил, а також необхідного рівня індивідуального та колекти-

вного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях; прагнення до збере-

ження навколишнього середовища. 

Фахові  компетенції 

 

ФК 1. Управлінська – здатність систематизувати знання та уміння з 

теорії і практики управління фінансовими ресурсами суб’єктів підп-

риємництва та торговельних організацій з метою запобігання та по-

долання кризових ситуацій; обирати та використовувати відповідні 

методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 

функціонування підприємницьких, торговельних і біржових струк-

тур; здатність і готовність здійснювати моніторинг, контроль, управ-

ління аналітичними питаннями підприємницької, торговельної ті бі-

ржової діяльності, розробляти раціональні форми організації управ-

ління, організації підприємницької діяльності (обґрунтовувати альте-

рнативні стратегії підприємницької, торговельної та біржової діяль-

ності, а також механізм їх реалізації; на основі ринкових досліджень 

вивчати можливості потенційних партнерів, аналізувати ефектив-

ність торговельних зв'язків з урахуванням основ підприємницької 



діяльності; приймати рішення щодо каналів реалізації проектів та / 

або продуктів, каналів надходження ресурсів, укладати угоди із пос-

тачальниками та споживачами і забезпечувати їх реалізацію); здат-

ність до оцінювання, інтерпретації та синтезу факторів, які визнача-

ють оптимальність рішень у сфері підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності; спрямувати дії на розв’язання складних неперед-

бачуваних завдань і проблем у сфері комерційної діяльності та бізне-

су; володіння методологією та технологією діагностики та самоаналі-

зу. 

ФК 2. Економічна – здатність здійснювати системний аналіз діяль-

ності суб’єктів підприємництва та торговельних організацій; оціню-

вати результати діяльності підприємства, розробляти та аналізувати 

плани та бюджети підприємства з метою оцінки ефективності управ-

лінських рішень і оптимального розподілу ресурсів між підрозділами; 

здатність і готовність розуміти та використовувати економічні важе-

лі, методи та інструменти, зібрані та узагальнені інформаційно-

аналітичні матеріали конкретної економічної ситуації та програмно-

технічні комп’ютерні засоби, спираючись на вітчизняний і світовий 

досвід інформаційно-аналітичного забезпечення ефективності техно-

логії торговельних та інноваційних процесів суб’єктів підприємницт-

ва, моделювати ситуації економічних відносин у сфері бізнесу; аналі-

зувати кризи і конфлікти в комерційних відносинах з економічної то-

чки зору та їх вплив на бізнес, а також застосовувати теорію ігор, 

елементи математичних, економічних досліджень та аналітики; здат-

ність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємниць-

ких, торговельних і біржових структур; здатність до грамотного во-

лодіння та глибокого розуміння комплексу питань, пов’язаних з про-

цесом реалізації цілей підприємства, таких як: планування, бюджету-

вання, управлінський облік, аналіз і контроль відхилень фактичних 

результатів діяльності від планових, розробкою оптимальних управ-

лінських рішень, до координації і інтеграції оперативних планів за 

різними бізнес-процесами та узгодження їх зі стратегічним планом 

розвитку організаційної системи. 

ФК 3. Технологічна – критичне осмислення теоретичних засад підп-

риємницької, торговельної та біржової діяльності; здатність та готов-

ність застосовувати систему креативно-технологічних знань, здібнос-

тей та стереотипів в ході професійної або освітньої діяльності, сенсо-

рні та інтелектуальні механізми пізнавальної діяльності, реалізовува-

ти стандарти  економічних та торговельних відносин у сфері бізнесу; 

здатність застосовувати основи оподаткування в підприємницькій, 

торговельній, біржовій діяльності; здійснювати процеси збору, аналі-

зу, систематизації та збереження інформації, пов’язаних із технологі-

єю підприємницької, торговельної та біржової діяльності на основі 

різних методів, інструментів, нормативів і стандартів за умов мінли-

вості внутрішнього та зовнішнього середовища. 

ФК 4. Дослідницька – здатність проводити дослідження фінансових 

відносин, зовнішнього і внутрішнього середовища суб’єктів підприє-

мництва, здійснювати аналіз результатів дослідження та розробляти 

рекомендації щодо їх упровадження; здатність використовувати гли-

бокі обґрунтовані знання концептуальних засад наукових досліджень 

у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності, системи наукових 

методів, технології підготовки науково-дослідної роботи, порядку ап-

робації результатів наукових досліджень, організації дослідницької 

діяльності в Україні та світі; здатність критично оцінювати отримані 



результати, захищати прийняті рішення, робити наукові висновки із 

досліджень, належним чином оформляти їх результати та презентува-

ти; готовність до критичного мислення, вміння ефективно використо-

вувати сучасну методологію наукового пізнання та новітні методи 

наукових досліджень; здатність застосовувати інноваційні підходи в 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; 

здатність розуміти концепції у сфері підприємницької, торговельної 

та біржової діяльності; володіти методологією математичних і еконо-

мічних наук, знати їх закономірності, готовність використовувати 

знання з цих галузей в ході професійної або освітньої діяльності; чіт-

ко формулювати суть досліджуваної проблеми та мету, визначати 

об’єкт, предмет, робочу гіпотезу, завдання дослідження; розуміти ос-

новні методологічні принципи дослідження й володіти методами дос-

лідження; уміти теоретично обґрунтовувати висунуту гіпотезу в рам-

ках досліджуваної проблеми, аналізувати результати своєї дослідни-

цької діяльності, вести дискусію та застосовувати сучасні інформа-

ційні технології для отримання інформації й обробки результатів; са-

мостійно проводити наукові дослідження і кваліфіковано й професій-

но відображати їх результати та положення, що вказують на наукову 

новизну, теоретичну значимість і практичну цінність отриманих ре-

зультатів дослідження. 

ФК 5. Проектувальна – здатність здійснювати стратегічний аналіз 

та управління фінансами суб’єктів підприємництва, розробляти та 

реалізовувати їх фінансову стратегію, застосовувати систему фунда-

ментальних знань з фінансового менеджменту, антикризового управ-

ління в бізнесі, засобів, механізмів та інструментарію системного фі-

нансового управління підприємством, а також систему фундамента-

льних знань з управління процесами фінансового оздоровлення підп-

риємства, засобів, механізмів та інструментарію виведення суб’єктів 

господарювання зі стану фінансової кризи; здатність використовува-

ти сучасні інформаційні системи, технології, програмне забезпечення, 

основи моделювання та аналітики для прийняття обґрунтованих рі-

шень й формування інформаційного простору діяльності суб’єктів 

підприємництва та торговельних організацій; здатність і готовність 

проводити економіко-аналітичні та інформаційні дослідження, забез-

печувати даний процес відповідною документацією, стандартами, 

планами, програмами, проектами управлінських рішень; здатність 

здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових 

документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяль-

ності; здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури рин-

ків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та бір-

жової практики з урахуванням ризиків.  

ФК 6. Прогностична – здатність до грамотного володіння та глибо-

кого розуміння комплексу питань, пов’язаних з особливостями фор-

мування, розвитку та оцінки потенціалу підприємств; здатність ви-

значати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємни-

цькій, торговельній, біржовій діяльності; здатність і готовність за до-

помогою оцінювання та застосування способів діяльності, необхідних 

підприємцю для стратегічного планування власної технології управ-

ління та організації в сфері підприємницької, торговельної та біржо-

вої діяльності; здатність володіти методологією та технологією моде-

лювання ситуацій у сфері підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності; вміння аналізувати кризи та конфлікти; прогнозування 

можливих наслідків прийняття рішень. 



ФК 7. Організаційна – здатність здійснювати діяльність у взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин; здатність і готовність розробляти сис-

теми заходів для забезпечення належного рівня функціонування 

суб’єктів підприємництва, середнього та малого бізнесу, органів дер-

жавної влади, суспільно-політичних інститутів та суспільства в ціло-

му щодо сучасного стану та розвитку підприємницької, торговельної 

та біржової діяльності; володіти методологією та технологією забез-

печення прийняття рішень під час здійснення підприємницької, тор-

говельної та біржової діяльності, реалізації управлінських рішень, 

управління якістю та конкурентоспроможністю вітчизняної продукції 

на ринку, світовому тощо, забезпечення охорони праці та техніки 

безпеки, соціального захисту працівників. 

ФК 8. Контрольна – здатність визначати і виконувати професійні 

завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур; здатність і готовність здійснювати перевірку, мо-

ніторинг та контроль за виконанням рішень щодо прийнятих норма-

тивно-правових актів у сфері підприємницької, торговельної та бір-

жової діяльності, міжнародних, державних, місцевих проектів, планів 

та програм; здійснювати перевірку достовірності фактів, інформацій-

них повідомлень та адекватності моделей сучасного стану та розвит-

ку бізнесу; готовність володіти методами і прийомами контролю ви-

конання економічних, торговельних операцій, аналізу якісних показ-

ників результатів підприємницької, торговельної та біржової діяльно-

сті та її активності 

ФК 9. Гуманітарно-культурологічна – здатність і готовність впро-

ваджувати принципи соціальної, гуманітарної, культурної відповіда-

льності в діяльність суб’єктів підприємництва, формувати гідне став-

лення до державності України, її історії, традицій, мови, культури та 

надання допомоги колегам у адаптації до професійної етики в ході 

професійної або освітньої діяльності. 

ФК 10. Комунікаційна – здатність демонструвати вправність у воло-

дінні українською та англійською мовами, дискутувати, пояснювати, 

відтворювати результати своїх досліджень державною (та англійсь-

кою) мовою, доступно, на високому професійному рівні демонстру-

вати результати власних знань та умінь, здійснювати трансфер набу-

тих знань та результатів, застосовувати прийоми побудови комуніка-

ційної стратегії і тактики; чітко висловлювати думки, переконувати, 

аргументувати, будувати докази, аналізувати, встановлювати міжосо-

бистісні зв’язки, обирати ефективний стиль спілкування у різних біз-

нес-ситуаціях, організовувати та підтримувати діалог. 

7. Програмні результати навчання 

РН 1. Студент здатний володіти базовими знаннями з підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності, уміти критично мислити, аналізувати та синтезувати в професійних цілях; засто-

совувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практич-

них ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності; студент здатний ви-

значати проблеми, тематику наукових досліджень, досліджувати та опрацьовувати наукову 

інформацію, аналізувати й узагальнювати її, аргументувати вибір методу розв’язання спеці-

алізованої задачі; застосовувати та поєднувати теорію та практику, приймати рішення щодо 

розробки стратегії розв’язання практичних задач з урахуванням загальнолюдських і профе-

сійних етичних цінностей, суспільних державних та виробничих інтересів, правових норм; 

організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для 

формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; працю-

вати автономно, в команді, в колективі та виявляти ініціативу та винахідливість; вміти про-

фесійно з творчою самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері підприємницт-



ва, торгівлі та/або біржової діяльності, розробляти та впроваджувати заходи для забезпе-

чення якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність; самостійно проводити дослі-

дження, приймати управлінські рішення, нести відповідальність за їх реалізацію, точність й 

коректність прийнятого рішення; демонструвати знання та навички з ділових комунікацій у 

сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності, а також ефективно спілкувати-

ся на професійному та соціальному рівнях; знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зу-

мовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократич-

ної, соціальної і правової держави. 

РН 2. Студент здатний поводитися ініціативно та відповідально до свого здоров’я, викорис-

товувати засоби забезпечення безпечної діяльності відповідно до майбутнього профілю ро-

боти, галузевих стандартів, норм і правил, а також необхідного рівня індивідуального та ко-

лективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях. 

РН 3. Студент здатний 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, то-

ргівлі та біржової діяльності, застосовувати їх під час начального процесу та у професійній 

діяльності; відтворювати досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та за-

стосування планових та нестандартних методів й алгоритмів діяльності суб’єктів підприєм-

ництва та торговельних організацій у стандартних та нестандартних умовах; впорядковува-

ти базові уявлення про розроблення стратегічних напрямів формування фінансово-

інвестиційної моделі розвитку суб’єктів підприємництва та управління ними, забезпечення 

їх конкурентоспроможності в умовах кризових ситуацій та вміти вирішувати проблемні пи-

тання, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових структур 

з різним ступенем невизначеності та ризику. 

РН 4. Студент здатний визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів 

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

логіку підприємницької та торговельної діяльності підприємства, побудувати оптимальну 

систему мобілізації і використання фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва, розроби-

ти і реалізувати стратегію планування, бюджетування, контролінгу, управління та аналізу 

на підприємстві, планувати і прогнозувати фінансовий розвиток підприємства, зокрема, пе-

редбачати можливі підприємницькі ризики, враховуючи різноманітні чинники внутрішньо-

го і зовнішнього середовища для прогнозування його фінансової рівноваги, виконувати на 

високому професійному рівні конкретні торговельні та біржові операції, приймати оптима-

льні управлінські рішення як у звичайних, так і в екстремальних умовах, будувати економі-

ко-математичні моделі у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, визначати 

актуальні проблеми та ризики у податковій політиці суб’єктів підприємництва. 

РН 5. Студент здатний продемонструвати вміння професійно працювати із сучасною 

комп’ютерною технікою, практичні навички щодо комп’ютерного збору і обробки фінансо-

во-облікової інформації, ідентифікувати та інтерпретувати сучасні методи обробки фінан-

сової інформації та її систематизації, виділити новизну, теоретичну і практичну значимість 

фінансового дослідження; формувати конкретні напрямки впровадження результатів дослі-

дження в практику фінансової діяльності суб’єктів підприємництва та торговельних органі-

зацій. Здатний володіти базовими знаннями та навичками щодо особливостей соціального 

страхування в Україні, які б задовольнили вимоги сьогодення в докорінній перебудові під-

готовки магістрів, аналізувати законодавчу та нормативну базу соціального страхування з 

різних видів соціального забезпечення залежно від страхового випадку. 

РН 6. Студент здатний працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які 

дозволяють досягати професійних цілей; застосовувати бізнес-комунікації для підтримки 

взаємодії з представниками різних професійних груп; вміти розробляти заходи матеріально-

го і морального заохочення для досягнення поставленої мети, демонструвати підприємли-

вість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати; зда-

тний самостійно і під керівництвом проводити пошук інформації і систематизацію даних, 

узагальнювати інформацію, формувати висновки та пропозиції, викладати текст, виявляти 

ключові моменти, отримувати додаткові дані з використанням навчально-методичної літе-



ратури і необхідних програмних продуктів та апаратних засобів, джерел офіційної статис-

тики, законодавчої бази, правових актів, баз статистичної інформації для аналізу і 

розв’язування професійних задач; вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостій-

ність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності; здійснювати комп’ютерне оброб-

лення, компонування даних, перевіряти їхню правильність, забезпечувати якість підготов-

лених документів; демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етич-

них, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства; демонструвати базові й стру-

ктуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого 

використання на практиці. 

РН 7. Студент здатний усно використовувати іноземну мову в ході професійної або освіт-

ньої діяльності; просто і зв'язано висловлюватись на теми особистих інтересів або профе-

сійні теми; мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й інозем-

ною мовами; використовувати діловий та публіцистичний стилі української мови; готувати 

основні види ділової документації українською та іноземною мовами; складати ділові папе-

ри у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності іноземною мовою; проде-

монструвати вправність у володінні іноземною мовою в обсязі тематики, зумовленої профе-

сійними потребами; користування усним мовленням у межах побутової, суспільно-

політичної та фахової тематики; уміння перекладати з іноземної мови на рідну текстів зага-

льноекономічного характеру; володіти українською та іноземними мовами з метою спілку-

вання як на національному, так і на міжнародному рівні з актуальних питань підприємницт-

ва, торгівлі та біржової діяльності. 

РН 8. Студент здатний вміти на засадах методів статистичного моделювання проводити 

економічне діагностування фінансового стану суб’єктів підприємництва та торговельних 

організацій, аналіз і оцінку використання їх ресурсів у досягненні цілей, аналізувати ефек-

тивність проведення торговельних та біржових операцій, уміти розробляти методику управ-

ління підприємницькими ризиками, її використання та визначення впливу на результати ді-

яльності, вміти приймати науково обґрунтовані управлінські рішення щодо формування ді-

яльності суб’єктів підприємництва та торговельних організацій в умова дисбалансів та не-

визначеності, зробити висновок щодо ефективності діяльності суб’єктів підприємництва та 

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

підприємництва та торговельних організацій.  

РН 9. Студент здатний вміти застосовувати, розробляти та удосконалювати методичний ін-

струментарій і стандарти біржової справи, впроваджувати передовий досвід та наукові дос-

лідження з основ біржової торгівлі, вміти забезпечувати ефективність управління біржовим 

ринком, його основними сегментами; організувати повсякденний стратегічний маркетинг в 

торговельній організації, маркетингову діяльність суб'єктів фінансового та біржового рин-

ків; аналізувати діяльність фінансових посередників на біржовому ринку і пропонувати за-

ходи, спрямовані на її поліпшення; оцінювати основні торговельні та біржові ризики та фо-

рмувати управлінські рішення щодо їх подолання. 

РН 10. Студент здатний демонструвати розуміння сутності сучасних організаційних форм 

інноваційного розвитку підприємства, його основних етапів та принципів ефективної взає-

модії учасників даного процесу, що дає можливість здійснювати діяльність з управління ін-

новаційним підприємництвом в Україні, використовуючи програмно-цільовий метод, про-

водити контроль і управління інвестиційною діяльністю суб’єктів підприємництва, диску-

тувати з проблемних наукових питань розвитку та управління бізнес-процесами на підпри-

ємстві й управління його фінансово-економічним потенціалом; впроваджувати інноваційні 

проекти для ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних 

та/або біржових структур. 

РН 11. Студент здатний відтворювати розуміння сутності процесу розвитку підприємницт-

ва, торгівлі та біржової діяльності суб’єктів господарювання та механізму управління цими 

процесами; показувати концептуальні та методологічні знання в галузі підприємництва, то-

ргівлі та біржової діяльності, застосовувати їх під час освітнього  процесу та у професійній 

діяльності; відтворювати досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та за-

стосування планових та нестандартних методів й алгоритмів діяльності суб’єктів підприєм-



ництва та торговельних організацій у стандартних та нестандартних умовах; впорядковува-

ти базові уявлення про розроблення стратегічних напрямів формування фінансово-

інвестиційної моделі розвитку суб’єктів підприємництва та управління ними, забезпечення 

їх конкурентоспроможності в умовах кризових ситуацій та демонструвати теоретичні знан-

ня щодо управлінських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику у сфері підпри-

ємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

РН 12. Студент здатний збирати і впорядковувати матеріали для економічного та фінансо-

вого обґрунтування здійснення торговельних операцій, демонструвати розуміння з основ-

них положень та концепцій фінансового менеджменту бізнес-процесів, антикризового 

управління в бізнесі й методів управління підприємницькими ризиками, визначати страте-

гію і тактику діяльності суб’єктів підприємництва та торговельних організацій, способи 

управління та оцінки вартості підприємств, застосовувати сучасні методології торговельної 

логістики. 

РН 13. Студент здатний розробляти і впроваджувати заходи щодо управління фінансами 

торговельних підприємств, орієнтуватися у специфіці застосування інформаційних систем 

та технологій управління торговельними організаціями, інтегрувати існуючі методи оцінки 

підприємницьких та торговельних ризиків, що виникають у діяльності суб’єктів підприєм-

ництва та торговельних організаціях, адаптувати їх для розв’язання завдань при проведенні 

ризик-менеджменту в компанії та вміти на засадах сучасної методології аналізу оцінювати 

якість управління потенціалом підприємства у ринкових умовах з урахуванням чинної зако-

нодавчої бази та нормативних активів у сфері оподаткування суб’єктів підприємництва. 

РН 14. Студент здатний критично осмислити основні положення та володіти базовими 

знаннями та навичками щодо економічних процесів та закономірностей функціонування 

біржового ринку, закономірностей функціонування фінансових посередників на біржовому 

ринку, приймати обґрунтовані управлінські рішення в процесі функціонування фінансових 

посередників та визначати способи управління ризиками в процесі здійснення біржової тор-

гівлі на всіх сегментах фінансових ринків. 

РН 15. Студент здатний визначати перспективи розвитку глобальної економіки, міжнарод-

ної діяльності та торгівлі України в умовах глобалізації, здійснювати аналіз та планування 

ризиків, що виникають у діяльності посередників в сфері міжнародної торгівлі; сучасні ор-

ганізаційні форми інноваційного розвитку підприємства, його основні етапи та принципи 

ефективної взаємодії учасників даного процесу, застосовувати знання в галузі мобілізації, 

розподілу і використання фінансових ресурсів з метою досягнення певних економічних, со-

ціальних, міжнародних цілей, підпорядкованих реалізації інтересів держави і суспільства, 

демонструвати розуміння умов і факторів становлення та механізмів функціонування гло-

бальної економіки, основних теоретичних концепцій та перспектив міжнародної торгівлі, 

загальних економічних закономірностей формування напрямків та форм міжнародної торгі-

влі, а також прийомів і методів організації та здійснення міжнародних розрахунків. 

 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового забезпечення 

Викладання дисциплін навчально-професійної програми 

виконується докторами наук, професорами, кандидатами наук, 

доцентами. 

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 

 

Використання хмарних технологій та комп’ютерних технологій, 

CAD/CAM/CAE систем, сайт ДДМА 



9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність 

для навчання в університетах України. Підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічних працівників у вітчизняних 

закладах вищої освіти. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок участі 

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, кур-

сові проекти (роботи), практика, кваліфікаційна робота) 

Кількість  Форма під-

сумкового 

контролю  

Обов’язкові компоненти ОП 

1. Дисципліни циклу загальної підготовки (ОК 1.) 

ОК 1.1. Інтелектуальна власність 1,0 Залік 

ОК 1.2. Методологія та організація наукових досліджень 2,0 Залік  

ОК 1.3. Охорона праці в галузі 1,5 Екзамен  

ОК 1.4. Цивільний захист 1,5 Залік  

ОК 1.5. Моделювання та управління бізнес-процесами 2,0 Екзамен  

ОК 1.6. Глобальна економіка 2,0 Залік  

ОК 1.7. Державний фінансовий контроль та державні закупівлі 2,0 Залік  

Разом ОК 1. 12,0 

2. Дисципліни циклу професійної підготовки  (ОК 2.) 

ОК 2.1. Бізнес-планування та контролінг підприємницької діяльності 4,0 Екзамен  

ОК 2.2. Антикризове управління в бізнесі 3,5 Екзамен  

ОК 2.3. Фінансовий менеджмент 3,0 Екзамен  

ОК 2.4. Фінансовий менеджмент (курсова робота) 1,0 ДЗ  

ОК 2.5. Управління фінансово-економічним потенціалом підприємст-

ва 

3,0 Екзамен  

ОК 2.6. Економіка і організація біржової торгівлі   3,0 Екзамен  

ОК 2.7. Технологія управління торговельною діяльністю 4,0 Екзамен  

ОК 2.8. Оподаткування суб’єктів підприємництва   4,0 Екзамен  

Разом ОК 2. 25,5 

3. Практична підготовка (ОК 3.) 

ОК 3.1. Переддипломна практика 6,0  

ОК 3.2. Виконання кваліфікаційної роботи магістра  21,0  

Разом ОК 4. 27,0 

4. Державна атестація (ОК 4.) 

ОК 4.1 Захист кваліфікаційної роботи магістра 3,0  

Разом ОК 4. 3,0 

Загальний обсяг обов’язкових компонент  67,5 

Вибіркові компоненти ОП 

1. Дисципліни циклу загальної підготовки (ВБ 1.) 

1.1. Блок дисциплін за вибором студента ВБ 1.1. 

ВБ 1.1.1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6,5 Залік-

екзамен  

1.1. Блок дисциплін за вибором студента ВБ 2.1. 

ВБ 1.2.1. Психологія управління  2,5 

Залік ВБ 1.2.2. Працевлаштування та ділова кар’єра  2,0 

ВБ 1.2.3. Філософія і наука  2,0 

Разом ВБ 1.  6,5 

2. Дисципліни циклу професійної підготовки  (ВБ 2.) 

2.1. Блок дисциплін за вибором студента ВБ 2.1. 

ВБ 2.1.1. Управління підприємницькими ризиками 3,0 Залік  

ВБ 2.1.2. Інноваційне підприємництво 3,5 Залік 



ВБ 2.1.3. Інвестиційний менеджмент 3,5 Залік 

ВБ 2.1.4. Соціальне страхування 3,0 Залік 

ВБ 2.1.5. Управлінські комп'ютерні системи обробки фінансово-

облікової інформації  

3,0 Залік 

2.2. Блок дисциплін за вибором студента ВБ 2.2. 

ВБ 2.2.1. Стратегічний маркетинг 3,0 Залік  

ВБ 2.2.2. Біржовий ринок  3,5 Залік 

ВБ 2.2.3. Міжнародна торгівля 3,5 Залік 

ВБ 2.2.4. Торговельна логістика  3,0 Залік 

ВБ 2.2.5. Управлінські комп'ютерні системи обробки фінансово-

облікової інформації  

3,0 Залік 

Разом ВБ 2. 16,0 

Загальний обсяг вибіркових компонент 22,5 

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 1.2. Методологія та організація наукових досліджень 

ОК 1.3. Охорона праці в галузі 

ОК 1.4. Цивільний захист 

ОК 2.1. Бізнес-планування та контролінг підприємницької діяльності 

ОК 2.3. Фінансовий менеджмент 

ОК 2.8. Оподаткування суб’єктів підприємництва  діяльності 

Блок 1.1. Блок 1.2. 

ВБ 1.1.1. Іноземна мова (за 

професійним спрямуван-

ням) 

ВБ 1.2.1. Психологія 

управління 

Блок 2.1. Блок 2.2. 

ВБ 2.1.1. Управління підп-

риємницькими ризиками 

ВБ 2.1.2. Інноваційне підп-

риємництво 

ВБ 2.2.1. Стратегічний 

маркетинг 

ВБ 2.2.2. Біржовий ринок 

 Обов’язкові компоненти  
 

 Вибіркові компоненти  
 

ОК 1.1. Інтелектуальна власність 

ОК 1.5. Моделювання та управління бізнес-процесами 

ОК 1.6. Глобальна економіка 

ОК 1.7. Державний фінансовий контроль та державні закупівлі 

ОК 2.2. Антикризове управління в бізнесі 

ОК 2.4. Фінансовий менеджмент (курсова робота) 

ОК 2.5. Управління фінансово-економічним потенціалом підприємства 

ОК 2.6. Економіка і організація біржової торгівлі 

ОК 2.7. Технологія управління торговельною діяльністю 

Блок 1.1. 

ВБ 1.1.1. Іноземна мова (за про-

фесійним спрямуванням) 

Блок 1.2. 

ВБ 1.2.2. Працевлаштування та 

ділова кар’єра 

ВБ 1.2.3. Філософія і наука 

Блок 2.1. Блок 2.2. 

ВБ 2.1.3. Інвестиційний менедж-

мент 

ВБ 2.1.Соціальне страхування 

ВБ 2.1.5. Управлінські комп'ю-

терні системи обробки фінансо-

во-облікової інформації 

ВБ 2.2.3. Міжнародна торгівля 

ВБ 2.2.4. Торговельна логістика 

ВБ 2.2.5. Управлінські комп'юте-

рні системи обробки фінансово-

облікової інформації 

ОК 3.1. Переддипломна практика 

ОК 3.2. Виконання кваліфікаційної роботи 

магістра 

ОК 4.1. Захист кваліфікаційної роботи магіс-

тра 



 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма атестації здобувачів 

вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми  проводиться у 

формі захисту кваліфікаційної роботи.  

Вимоги до кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота  спрямована на розв’язання теоре-

тичних завдань та вирішення практичних проблем у сфе-

рах підприємницької, торговельної та біржової діяльності, 

що передбачає застосування теорій та методів організації 

і функціонування підприємницьких, торговельних, біржо-

вих структур і характеризується комплексністю та неви-

значеністю умов.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно 

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного пла-

гіату, фальсифікації та списування. Кваліфікаційна робота 

(або її реферат) має бути розміщена на офіційному сайті  

закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозита-

рії закладу вищої освіти. 

Деталізація вимог до кваліфікаційної роботи регламенту-

ється внутрішніми документами й положеннями  ДДМА. 



 

 

4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення  

якості вищої освіти 
Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 

Донбаській державній машинобудівній академії  розроблено відповідно до вимог Закону 

України «Про вищу освіту» № 1556-VII в редакції від 25.07.2018 р., та інших нормативних 

документів, а також містить основні тези рішення Вченої ради ДДМА «Визначення сис-

теми та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» від 

01.10.2015 року, протокол № 1. Положення затверджено Вченою радою ДДМА 25.10.2018 

р., протокол №4; введено в дію наказом від 26.10.2018 р. № 89 

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає здійснення Академією 

таких процедур і заходів згідно із Законом:  

– визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

– щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогіч-

них працівників Академії та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті, інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

– забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників;  

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 

тому числі самостійної роботи студентів за кожною освітньо-професійною програмою;  

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освіт-

нім процесом;  

– забезпечення публічності інформації про освітньо-професійні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації;  

– забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату 

в наукових працях працівників Академії і здобувачів вищої освіти;  

– інших процедур і заходів. 

Принципи і процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості ви-

щої освіти.  

1. Систему внутрішнього забезпечення якості ДДМА розроблено згідно з 

принципами:   

– відповідності європейським та національним стандартам якості вищої освіти;  

– автономії закладу вищої освіти, який несе відповідальність за забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти;  

– здійснення моніторингу якості; – системного підходу, який передбачає управлін-

ня якістю на всіх стадіях освітнього процесу;  

– постійного підвищення якості;  

– залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу за-

безпечення якості;  

– відкритості інформації на усіх етапах забезпечення якості.  

2. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ДДМА передбачає 

здійснення таких процедур і заходів:  

– планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і періодич-

ний перегляд освітніх програм;   

– забезпечення якості кадрового складу;   

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та 

підтримки здобувачів вищої освіти;   

– розвиток інформаційних систем для ефективного управління освітньою діяльніс-

тю;   

– забезпечення публічності інформації про діяльність Академії;   

– запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчально-

методичних роботах викладачів, статтях у наукових періодичних виданнях Академії, ди-

сертаціях здобувачів наукового ступеня та кваліфікаційних бакалаврських та магістерсь-

ких роботах студентів.  



 

 

 

 

5. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
Таблиця 5.1 
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ЗК 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 4  +   +   +     + +  + + +    +  +  +    + +  

ЗК 5 + +     +  + + + +  +  + + +   +     +   + +   

ЗК 6  +         +     + + +     +   +     +  

ЗК 7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 8                + + +  + + +           

ЗК 9  + + +            + + +   +            

ФК 1  +     + + + + + +  +  + + +  +   + + +   +  + +  

ФК 2  +   + + + + + + + + + +  + + +     + + +   + + + +  

ФК 3     +   + + + +  + + + + + +     +    +  + + + + 

ФК 4 + +   + +          + + +    +  + + +  +   +  

ФК 5 + +   +   + + + + +  + + + + +     + + + +  +  + +  

ФК 6 +    +   + + + +   + + + + +     +  + +    + +  

ФК 7   + +   +        + + + +  +       +     + 

ФК 8      +   + + +    + + + +     +  +        

ФК 9      +          + + + + + +            

ФК 10 +     +         + + + + + + + +  +  +  +  +   

 



 

 

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

 

Таблиця 6.1 
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РН 1 + +    + +      + +  + + +  + + +    +  +  +   

РН 2   + +            + + +               

РН 3      + +     +  +  + + +     +  + +    +   

РН 4     +   + + + + + + + + + + +     +      + +   

РН 5          +    +  + + +     + +  + +     + 

РН 6     +           + + + + + + +     +     + 

РН 7  +              + + + +  +            

РН 8  +       +   + + +  + + +     +      +    

РН 9         +    +   + + +     +     + +    

РН 10        +        + + +      + + +     +  

РН 11          + + +    + + +     + + + +    + +  

РН 12         + + +  + +  + + +     +        +  

РН 13         +   +  + + + + +     +          

РН 14             + +  + + +     +   + +  +  + + 

РН 15      + +       +  + + +     + +      +   

 

 

 

 

 

 


