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Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання     
1 рік 4 місяці

Наявність 
акредитації

- Міністерство освіти і науки України; 
- Сертифікат про акредитацію: серія УД, № 21002007; 
- строк дії до 1 липня 2023 р.

Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень
НРК України – 8 рівень
FQ-EHEA – другий цикл
ЕQF-LLL – 7 рівень

Вимоги до рівня 
освіти вступника

Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста
загальні правила щодо передумов вступу

Мова(и) викладання Українська, англійська
Термін дії освітньої 
програми

5 років

Мета освітньої програми
Підготовка  висококваліфікованих  професіоналів  в  галузі
підприємництва, біржової діяльності та торгівлі, яка орієнтована на
формування  теоретичних  і  практичних  знань   для  успішного
виконання  професійних обов’язків  за  спеціальністю,  організації  та
ведення  підприємницької  справи,  власного  бізнесу  у  сфері
виробництва  та  торгівлі,  здійснення  операцій  на  біржах  та
підготовка студентів для подальшого навчання з метою отримання
вищих кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів.

Характеристика освітньої програми
Предметна область Цикл загальної  підготовки – 17,8%, у тому числі:  базові уявлення

про  основи  вітчизняного  та  світового  митного  регулювання
торговельних процесів; базові основи із глобалістики та міжнародної
торгівлі;  базові  уявлення  про  макроекономічні  процеси  та  явища,
теоретичний  інструментарій  ринкового  і  державного  регулювання
національної економіки; базові уявлення про концепції та стратегії
розвитку.  Цикл  професійної  підготовки  –  82,2%,  у  тому  числі:
поглиблене вивчення економічних дисциплін загально-професійного
спрямування; базові уявлення про методи та підходи до управління
проектами  на  підприємстві  і  їх  бізнес-діагностика;  поглиблені
знання про закономірності та правила використання на підприємстві
різних  видів  ресурсів  для  виробництва  й  реалізації   продукції  та
розподілу  її  серед  споживачів;  вивчення  економіки  та  організації
інноваційної та інвестиційної діяльності, антикризового управління
підприємствами; основи фінансового та стратегічного менеджменту;
вивчення  особливостей  економіки,  планування  та  організації
торгівельної  діяльності.  Практична  компонента  –  33,33%,  у  тому



числі:  виробнича  та  переддипломна  практики  та  виконання
кваліфікаційної роботи як форми атестації здобувача вищої освіти

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна  

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Повна вища освіта за спеціальністю «Підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності» галузі знань» 07 «Управління та 
адміністрування»
Ключові слова: Торгівля, підприємництво, біржова діяльність, аналіз 
діяльності бізнесу, міжнародний бізнес

Особливості 
програми

Перевагами  програми  підготовки  магістрів  є  поєднання
компетентностей  за  напрямами  –  підприємництво,  торгівля  та
біржова  діяльність,  що  сприятиме  успішному  функціонуванню
економіки  всіх  рівнів.  Програма  базується  на  сучасних  підходах,
методах  прийняття  ефективних  підприємницьких  рішень  на
внутрішніх  та  зовнішніх  ринках,  застосування  інформаційних
технологій  у  сфері  управління  економічної  діяльністю  на
підприємствах,  в  організаціях  та  комерційних  структурах,
планування власної справи, організації біржової діяльності, емісії та
супроводу цінних паперів.

Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Підготовлений магістр: може займати первинні посади:
2441.1 Наукові співробітники (економіка).
2441.2 Економіст.
2441.2 / 25371 Економіст із збуту; Економіст з міжнародної торгівлі.
2441.2  /  25393  Експерт  із  зовнішньоекономічних  питань;
Консультант з ефективності підприємництва; Аналітик з інвестицій.
2419.2 Професіонал з інноваційної діяльності; Фахівець з державних
закупівель;  Фахівець  з  ефективності  підприємництва;  Фахівець  з
методів розширення ринку збуту; Фахівець-аналітик з дослідження
товарного ринку.
2447  Професіонали  у  сфері  управління  проектами  та  програмами
Основні  місця  роботи:  промислові  підприємства,  будівельні
підприємства,  агрофірми,  біржі,  торгівельні  та  страхові  компанії,
підприємства  оптової  та  роздрібної  торгівлі,  установи  готельно-
ресторанного  бізнесу,  товариства  захисту  прав  споживачів,
консалтингові  компанії,  державні  й  наукові  організації,  органи
державного  управління  та  місцевого  самоврядування,  приватне
підприємництво, фізичні особи - підприємці

Подальше навчання Здобуття ступеня доктора філософії
Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

Основні  способи  навчання  –  це  пояснювально  –  ілюстративні  та
інтерактивні. Організаційні форми викладання: лекції, практичні заняття,
семінари,  лабораторні  роботи  в  малих  групах,  самостійна  робота  на
основі  підручників,  навчальних  посібників,  методичних  розробок  та
конспектів, консультації із викладачами, дистанційна система навчання,
проектні (виконання індивідуальних завдань).

Оцінювання Оцінювання  навчальних  досягнень  студентів  здійснюється  за
національною  шкалою  («відмінно»,  «добре»,  «задовільно»,
«незадовільно») та за системою ECTS. Форми контролю: письмові та
комбіновані  (усно-письмові)  екзамени,  диференційовані  заліки,
лабораторні  звіти,  поточний та  модульний контроль,  курсові  роботи,
розрахунково-графічні  роботи,  підготовка  наочних  презентацій,
підготовка індивідуальних завдань, есе, звітів з практики, кваліфікаційна



робота.
Програмні результати навчання

Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом 

1.  Здатність  продемонструвати  володіння  традиційними  та
сучасними інноваційними методами проведення досліджень; 
2.  Здатність  продемонструвати  уміння   оцінювати  і  корегувати
рівень  безпеки  життєдіяльності  робітників  на  підприємствах  та
забезпечувати соціальні гарантії працівників у сфері охорони праці;
3. Здатність застосовувати знання щодо вибору етичних  критеріїв
для прийняття підприємницьких та управлінських рішень;
4. Здобуття теоретичних знань процесу адміністрування податків у
бізнес-структурі та набуття практичних навиків  їх нарахування; 
5. Здатність застосовувати знання в галузі фінансового ринку; 
6.  Здобуття  знань  та  вмінь  з  бізнес-моделювання  в  сучасних
організаціях як відкритих соціально-економічних системах;
7.  Здатність  застосовувати  методи  дослідження  результативність
роботи  суб'єктів  підприємницької  діяльності  при  формуванні
стратегічних та тактичних планів розвитку фінансово-господарської
діяльності суб'єктів;
8.  Здатність  продемонструвати  навики  аналізу  релевантності
інформації для прийняття управлінських рішень; 
9.  Здатність продемонструвати  уміння застосовувати нормативно-
правові  акти,  що  регулюють  відносини  в  області  забезпечення
економічної  безпеки  підприємств  з  метою розв’язання  питань,  що
виникають на практиці; 
10. Здатність  приймати оптимальні рішення щодо визначення цін та
процесу ціноутворення;
11.Здобуття знань господарського законодавства України; 
12.Здатність  продемонструвати  вміння  використовувати
інструментарій  створення  і  використання  систем  електронної
комерції;
13.Здатність  продемонструвати  розуміння  сутності
зовнішньоекономічної діяльності підприємства для аналізу та оцінки
її ефективності; 
14.Здатність  продемонструвати  уміння  використовувати
інформаційні технології для організації, управління та забезпечення
ефективності бізнесу; 
15.  Здобуття  знань  в  сфері  управління  венчурним  бізнесом  та
здатність  використовувати  їх  для  прийняття  обґрунтованих
стратегічних рішень; 
16.  Здатність  застосовувати  методи  управління  конкурентною
політикою підприємства.

Програмні
результати
навчання,  визначені
вищим  навчальним
закладом

1.  Уміти  продукувати  нові  ідеї  щодо  розвитку  підприємницьких,
торговельних та біржових структур і впроваджувати їх.
2. Використовувати іноземну мову для забезпечення результативної
наукової  та  професійної  діяльності  в  підприємницьких,
торговельних і біржових структурах.
3.  Визначати,  аналізувати  проблеми  підприємництва,  торгівлі  і
біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.
4.  Виявляти  ініціативу  і  самостійність  дій  в  різних  ситуаціях,
критично  оцінювати  явища  та  процеси  у  сфері  підприємництва,
торгівлі і біржової діяльності.
5.  Застосовувати  бізнес-комунікації  для  підтримки  взаємодії
підприємства з його внутрішнім та зовнішнім середовищем.
6. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів



господарювання  у  сфері  підприємництва,  торгівлі  та  біржової
діяльності.
7.  Вміти здійснювати теоретичні  і  прикладні  дослідження у сфері
підприємницької,  торговельної  та  біржової  діяльності  з
використанням сучасних методів і технологій.
8. Оцінювати за різними параметрами продукцію, товари, послуги, а
також процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних і
біржових структурах, та робити відповідні висновки для прийняття
управлінських рішень.
9.  Вміти  управляти  суб’єктами  господарювання  у  сфері
підприємницької,  торговельної  та  біржової  діяльності  з  метою
забезпечення їх ефективності.
10.  Демонструвати  вміння  вирішувати  проблемні  ситуації,  що
виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових
структур за умов невизначеності і ризиків.
11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для
ефективного  функціонування  та  розвитку  підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове 
забезпечення

Всі  науково-педагогічні  працівники,  що  забезпечують  освітньо-
професійну  програму  за  кваліфікацією  відповідають  профілю  і
напряму  дисциплін,  що  викладаються,  мають  необхідний  стаж
педагогічної  роботи  та  досвід  практичної  роботи.  В  процесі
організації  навчального  процесу  залучаються  професіонали  з
досвідом  дослідницької,  управлінської,  інноваційної,  творчої  та
фахової роботи, іноземні лектори.

Матеріально-
технічне 
забезпечення

Навчальні  приміщення,  комп’ютерні  робочі  місця,  мультимедійні
класи  дозволяють повністю забезпечити  освітній  процес  протягом
усього циклу підготовки за освітньою програмою.

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення

Офіційний  веб-сайт  https://www.kname.edu.ua/  містить  інформацію
про  освітні  програми,  навчальну,  наукову  і  виховну  діяльність,
структурні підрозділи, правила прийому, контакти.
Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньої програми
викладені в Модульному середовищі освітнього процесу ХНУМГ ім.
О.М. Бекетова: https://kis.kname.edu.ua/.
Читальний  зал  забезпечений  бездротовим  доступом  до  мережі
Інтернет. Електронний репозитарій наукової бібліотеки       ХНУМГ
ім.  О.М.  Бекетова містить  понад  42 тисячі  найменувань  наукових
праць: http://eprints.kname.edu.ua/eprints/.

Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

Передбачає  можливість  національної  кредитної  мобільності  за
деякими  освітніми  компонентами,  які  забезпечують  набуття
загальних або фахових компетентностей.  

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

У  рамках  програми  ЄС  Еразмус+  на  основі  двосторонніх  між
Харківським  національним  університетом  міського  господарства
імені О.М. Бекетова та  навчальними закладами країн-партнерів

Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти

Можливе, після вивчення курсу української мови  “Українська мова
як іноземна” 


