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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ» 

за спеціалізацією «Бізнес та приватне підприємництво» 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 
структурного підрозділу 

Університет Короля Данила, 
кафедра управління та адміністрування 

Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр. 
Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ОП 
«Бізнес та приватне підприємництво») 

Офіційна назва освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма «Бізнес та приватне 
підприємництво»  

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 
навчання (денна форма – 1,5 року, заочна форма – 1,5 року). 
Нормативна частина програми дорівнює 66 кредитам ЄКТС 
(73 %). Обсяг вибіркової частини – 24 кредитів ЄКТС (27 %) 

Наявність акредитації Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
Україна 

 

Умовна (відкладена) акредитація 

16.01.2020 р. 
Цикл/рівень НРК України – 7 рівень 

QF for EHEA – Second cycle (другий цикл) 
EQF for LLL – Level 7 (7 рівень) 

Передумови До освоєння освітньо-професійної програми «Бізнес та 
приватне підприємництво» допускаються особи, які мають 
вищу освіту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 
наявність якої підтверджено документом державного зразка. 
Прийом на навчання для здобуття вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем за освітньо-професійною програмою 
«Бізнес та приватне підприємництво» здійснюється на 
конкурсній основі відповідно до «Правил прийому на 
навчання до ПВНЗ Університет Короля Данила» 
https://ukd.edu.ua/node/1151 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої програми До оновлення освітньої програми  
Інтернет-адреса 

постійного розміщення опису 
освітньої програми 

https://ukd.edu.ua/magisterski-osvitni-programi 
 

2 - Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, які володіють сучасним підприємницьким мисленням, теоретичними 
знаннями і практичними навичками із торгівлі та біржової діяльності, які здатні 
ідентифікувати та вирішувати складні ситуації, приймати обґрунтовані управлінські рішення 
для розв’язання завдань предметної області діяльності та задоволення потреб держави на 
засадах оволодіння системою компетентностей. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, спеціальність, 
освітня програма 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»  
Освітня програма «Бізнес та приватне підприємництво» 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна. Акцент на вивченні загальних законів та 
тенденцій розвитку бізнесу та приватного підприємництва, 

https://ukd.edu.ua/node/1151
https://ukd.edu.ua/magisterski-osvitni-programi


мотивації та поведінці суб’єктів ринку, врахуванні специфіки 
бізнес-процесів, їх моделюванні та координуванні у процесі 
розвитку підприємницьких та торгівельних відносин. 

Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації 

Програма базується на загальнонаукових методах пізнання, 
спрямована на оволодіння методів дослідницької діяльності 
та презентації результатів щодо розроблення заходів для 
розв’язання проблем професійної діяльності та 
впровадження, рекомендацій, що матимуть широке 
застосування у сфері управління та адміністрування, 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, у сфері 
організації та управління бізнесом і приватними структурами 

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

Особливості програми Міждисциплінарна й багатопрофільна підготовка фахівців з 
підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності та 
поглиблена системна робота студентів над проблематикою 
навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом і 
темою магістерської роботи. Програма передбачає 
оптимальне поєднання змісту теоретичної та практичної 
підготовки, що дозволяє майбутнім фахівцям набути 
необхідних знань та навичок з економічних процесів та 
закономірностей функціонування та розвитку бізнесу, 
підприємництва, організації торгівлі та/або біржової 
діяльності. Програма орієнтована на глибоку професійну 
підготовку, що передбачає опанування циклу сучасних 
дисциплін, покликаних забезпечити формування базових 
професійних компетенцій з урахуванням новітніх досягнень 
економічних знань у сфері підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності. Програма розроблена з урахуванням 
бізнес-середовища та ринкових тенденцій. Робиться акцент 
на підготовці висококваліфікованих фахівців з 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які 
володіють методологією та інструментальним апаратом в 
управлінській, науково-дослідній, навчальній, експертно-

консалтинговій сферах. 
Практична підготовка реалізується шляхом проходження 
тренінгів та виробничої практики на підприємствах та 
установах, з якими ЗВО укладено угоди. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Узагальненим об’єктом діяльності магістра відповідно до 
Класифікатора професій ДК 003:2010 фахівець має бути 
підготовлений для таких професій: 
ДК 003:2010 

121 Керівники підприємств, установ та організацій  
1210.1 Голова ради директорів біржі   
1224 Завідувач підприємства роздрібної торгівлі, Керівник 
торговельно-економічної місії 
1229.1 Директор департаменту біржових операцій та 
електронного забезпечення, Директор департаменту організації 
роботи органів управління фондової біржі 
123 Керівники функціональних підрозділів 

131 Керівники малих підприємств без апарату управління 
1314 Директор (керівник) малої торговельної фірми 

1317 Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, 
рекламним і т. ін.) 
1453 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та 
непродовольчими товарами 



241 Професіонали в сфері державної служби, аудиту, 
бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, 
ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва 
та інтелектуальної власності 
2413.1 Науковий співробітник (біржові операції), Науковий 
співробітник-консультант (біржові операції), Молодший 
науковий співробітник (біржові операції) 
2413.2 Професіонали у сфері біржової діяльності, Професіонал з 
торгівлі цінними паперами, Професіонал-організатор торгівлі на 
ринку цінних паперів 
2419.2 Консультант з ефективності підприємництва, Фахівець з 
ефективності підприємництва 

2441.2 Економіст з міжнародної торгівлі  
341 
3411 Фахівець з біржових операцій , Маклер біржовий 

3415 Агент торговельний, Представник торговельний  

3419 Інспектор торгівельний 

342  Агенти з комерційного обслуговування та 
торгівельні брокери 
3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів,  
3422 Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та 
експедиції  
3423 Агенти із зайнятості й трудових контрактів  

3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери, 
Торговець (обслуговування бізнесу та реклами) 
343  Технічні фахівці в галузі управління 
3431 Секретарі адміністративних органів  

3432 Судові секретарі, виконавці та розпорядники  

3436 Помічники керівників  

3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та 
організацій  

3436.2 Помічники керівників виробничих та інших основних 
підрозділів  

3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату 
управління  

3436.9 Інші помічники  

344 Державні інспектори 
3441 Інспектори митної служби 

3442 Інспектори податкової служби 

3443 Інспектори із соціальної допомоги 

3449 Інші державні інспектори 

Подальше навчання Можливість продовження навчання на третьому (освітньо-

науковому) рівні (доктор філософії); отримання 
післядипломної освіти на споріднених та інших 
спеціальностях; підвищення кваліфікації 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання При викладанні та навчанні використовуються наступні 
підходи: лекції із застосуванням мультимедіа, дистанційне 
навчання,самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, 
комбінація лекцій та семінарських занять із застосуванням 
ситуаційних завдань, ділових ігор, кейс-методів, тренінгів, що 
розвивають лідерські, соціальні, комунікативні навички та  
уміння працювати в команді, виконання курсової роботи. 
Також передбачена самостійна робота з можливістю 
консультацій з викладачем, індивідуальні заняття.  



Оцінювання За освітньою програмою передбачено формативне (письмові 
та усні коментарі та настанови викладачів в процесі навчання) 
та сумативне (електронні екзамени (заліки) освітніх 
компонентів) оцінювання, оцінювання поточної роботи у 
продовж вивчення окремих освітніх компонентів (тестування, 
письмові есе, презентації), захист звіту з виробничої 
практики, захист курсової роботи, оцінювання, що визначає 
рівень досягнення очікуваних програмних результатів 
навчання. 
6. Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність  Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій за невизначених умов та вимог. 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 
ЗК2 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

ЗК3 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

ЗК4 
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 
економічної діяльності) 

ЗК5 
Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 
взятих обов’язків 

ЗК 6 

Здатність до ініціативності, відповідальності та навичок 
безпечної діяльності в системі цивільного захисту та 
управління охороною праці (додаткова ЗК на підставі листа 
МОН України №1/9-234 від 13.04.2018р. щодо навчання 
студентів з питань безпеки життєдіяльності) 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК1 
Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку 
підприємницьких, торговельних та/або біржових структур 

СК2 
Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в 
підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності   

СК3 

Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів  
господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або 
біржової діяльності 

СК4 
Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття 
управлінських рішень у професійній діяльності 

СК5 
Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в  
підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності 

7. Програмні результати навчання 

ПРН1 
Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в  
ситуаціях, які виникають в професійній діяльності 

ПРН2 
Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і  
біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення 

ПРН3 
Вміти розробляти заходи матеріального і морального  
заохочення та застосовувати інші інструменти мотивування 
персоналу й партнерів для досягнення поставленої мети 

ПРН4 
Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з  
представниками різних професійних груп 

ПРН5 
Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою  
самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері 



підприємництва, торгівлі  та/або біржової діяльності 

ПРН6 

Знання міжнародних норм і законодавства України у сфері 
безпеки життєдіяльності населення, системи управління 
охороною праці та цивільного захисту  
Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості 
виконуваних робіт і визначати їх ефективність 

ПРН7 
Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку  
суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі 
та/або біржової діяльності 

ПРН8 

Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що  
відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або 
біржових структурах, і робити відповідні висновки для  
прийняття управлінських рішень 

ПРН9 
Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення  
ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері  
підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності 

ПРН10 

Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в  
діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових 
структур за умов невизначеності та ризиків 

 

ПРН11 
Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов  
для ефективного функціонування та розвитку 
підприємницьких, торговельних та/або біржових структур 

8. Ресурсне забезпечення 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення підготовки магістрів залучених до 
викладання навчальних дисциплін зі спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за 
кількісними та якісними показниками відповідає чинним 
нормам та ліцензійним вимогам за дисциплінами 
навчального плану, більшість викладачів отримали наукові 
ступені та вчені звання, а також беруть активну участь у 
міжнародних тренінгах по  удосконаленню фахової 
майстерності 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Навчання за освітньою програмою відбувається в  лекційних та 
тематичних аудиторіях ПВНЗ «Університет Короля Данила» 
(більшість з яких обладнана мультимедійними проекторами) та 
сучасних комп’ютерних класах, які є обладнані необхідними 
технічними засобами та програмним забезпеченням. 
 У ЗВО діє система єдиного інформаційного простору 
університету. Заняття студентів проводяться з використанням 
площ та матеріально-технічного забезпечення усіх кафедр, які 
приймають участь у викладанні дисциплін, передбачених 
навчальним планом. 

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Студенти даної освітньої програми використовують бібліотеку 
університету. Інформаційні ресурси бібліотеки формуються за 
освітньою програмою відповідно до предметної області та 
сучасних тенденцій наукових досліджень. Студенти мають доступ 
до всіх друкованих видань, а саме: монографій, навчальних 
посібників, підручників тощо. Студенти також використовують 
підготовлені викладачами авторські розробки та методичні 
матеріали: конспекти лекцій, презентації за лекціями, методичні 
вказівки до семінарських занять, самостійної роботи чи 
індивідуальних завдань тощо. Методичний матеріал надається у 
друкованому вигляді і в електронній формі. Методичний матеріал 
періодично оновлюється та адаптується до змін у освітній 
програмі. 



Система дистанційного навчання УКД https://online.ukd.edu.ua/ 

9. Академічна мобільність 

Міжнародна/ 
національна  кредитна 

мобільність 

В структурі навчальних планів наявні семестрові «вікна 
мобільності», що настійно рекомендується в Довіднику користувача 
ЄКТС. Суть яких полягає у виділенні певних семестрів, у яких всі 
дисципліни є вибірковими. При цьому, освітню програму 
рекомендується модуляризувати – зробити всі дисципліни 
однакового кредитного обсягу, або кратними цього обсягу. Це дасть 
можливість автоматизувати складання розкладів. 

Міжнародна кредитна мобільність реалізується в таких формах: 

- обмін міжуніверситетської  співпраці в рамках прямих 
двосторонніх угод між УКД та ЗВО інших країн, що 
передбачає проходження практики або навчання за кордоном, 
зокрема угода про академічну співпрацю від 20.05.2020 
Університет економіки в Бидгощі; 

- участь УКД у міжнародних проектах академічної мобільності, 
зокрема Erasmus+, грантових та  стипендіальних  програмах  
на навчання та проведення досліджень в університетах 
Європи та світу. Тривалість академічної мобільності: 3-12 

місяців.  

  

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

   Не передбачено 

https://online.ukd.edu.ua/


2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  
ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

КОД  
Н/Д 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, практика, 

магістерська робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов'язкові компоненти освітньої програми  
ОК.1 Ділова іноземна мова 6 Екзамен 

ОК.2 Етика взаємовідносин 3 Екзамен 

ОК.3 Методологія наукових досліджень 3 Екзамен 

ОК.4 Ефективність особистісного зростання 6 Екзамен 

ОК.5 Правове регулювання підприємницької діяльності 3 Залік  
ОК.6  Бізнес-комунікації 3  Залік 

ОК.7 Створення та ведення сучасного бізнесу 3 Екзамен 

ОК.8 Інноваційний розвиток бізнесу 3 Залік 

ОК.9 Управління проектами 3 Екзамен 

ОК.10 Управління проектами 3 
Курсова 
робота 

ОК.11 Управління ризиками 3 Екзамен 

ОК.12 Управління виробничою і комерційною діяльністю 3 Екзамен 

ОК.13 Стратегічний менеджмент 6 Екзамен 

ОК.14 
Біржова аналітика та прийняття управлінських 
рішень 

6 Екзамен 

ОК.15 Тренінг-курс «Цивільний захист» 3 Залік 

ОК.16 Тренінг-курс «Start-up проектів» 3 Залік 

ОК.17 Виробнича практика 6 Залік 

ОК.18 Атестаційний екзамен  Екзамен 

Загальний обсяг 66 

2. Вибіркові компоненти навчальні дисципліни (вибір здійснюється із загально 
університетського каталогу) 

Вибіркові дисципліни фахової підготовки* 

ВК.1 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Залік 

ВК.2 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Залік 

ВК.3 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Залік 

ВК.4 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Залік 

Загальний обсяг 24 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ 

90 кредитів 

*вибір здійснюється із загально університетського каталогу https://ukd.edu.ua/katalog-

vibirkovikh-disciplin

https://ukd.edu.ua/katalog-vibirkovikh-disciplin
https://ukd.edu.ua/katalog-vibirkovikh-disciplin


2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

2.2.1. Логічна послідовність вивчення компонент освітньої програми 

 

Семестр Види навчальної діяльності 
І ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5,  ОК.6, ОК.7 

ІІ ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13, ОК.14, 
ОК.15, ОК.16. 

ІІІ ОК.17, ВК.1, ВК.2, ВК.3, ВК.4, 
ОК.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. Структурно-логічна схема освітньої-професійної програми 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація випускників освітньої програми «Бізнес та приватне підприємництво» 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» проводиться у формі 
атестаційного комплексного екзамену з дисциплін «Організація комерційної і виробничої 
діяльності», «Технології біржової торгівлі», «Інноваційний розвиток бізнесу»)  та 
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження їм ступеня магістра 
із присвоєнням кваліфікації: Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за 
освітньою програмою «Бізнес та приватне підприємництво». 



4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 
ОК.

1 

ОК.
2 

ОК.
3 

ОК.
4 

ОК.
5 

ОК.
6 

ОК.
7 

ОК.
8 

ОК.
9 

ОК.
10 

ОК.
11 

ОК.
12 

ОК.
13 

ОК.
14 

ОК.
15 

ОК.
16 

ОК. 
17 

ОК. 
18 

ВК.1 ВК.2 ВК.3 ВК.4 

ІК 1        +   + + +     
     

ЗК 1  +  +    +      +         

ЗК 2   +     + +  +       +     

ЗК 3      +  + + +  + +   +  +     

ЗК 4 + +    +                 

ЗК 5       +  +   +  +   + +     

ЗК 6               +        

СК 1       + +     +   +  +     

СК 2         +     +         

СК 3  +   +     +  + +   + +      

СК 4     +    +  + +           

СК 5      + + + +  +       +     



5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ 

 
ОК
.1 

ОК
.2 

ОК
.3 

ОК
.4 

ОК
.5 

ОК.
6 

ОК.
7 

ОК.
8 

ОК.
9 

ОК.
10 

ОК.
11 

ОК.
12 

ОК.
13 

ОК.
14 

ОК.
15 

ОК.
16 

ОК. 
17 

ОК.18 ВК.1 ВК.2 ВК.3 ВК.4 

ПРН 1  +  +    +     +          

ПРН 2   +     + +  +            

ПРН 3      +  + + +  + +   +  +     

ПРН 4 + +    +                 

ПРН 5       +  +   +  +   + +     

ПРН 6               +        

ПРН 7       + +     +   +       

ПРН 8         +     +         

ПРН 9  +   +     +  + +   + +      

ПРН 10     +    +  + +           

ПРН 11      + + + + +        +     



6. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

У ПВНЗ Університет Короля Данила функціонує система забезпечення 
якості освітньої діяльності та 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 закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, 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 порушенням вимог 
академічної доброчесності з боку працівників закладів вищої освіти і 
здобувачів вищої освіти;  

9) інших процедур і заходів. Система забезпечення закладом вищої освіти 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 
забезпечення якості) за поданням закладу вищої освіти 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 міжнародним стандартам і 
рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, 
НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 

1. Закон «Про вищу освіту» // База даних «Законодавство України» /ВР 

України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18(дата звернення: 

28.08.2020). 

2.Закон «Про освіту» // База даних «Законодавство України»/ВР України. 

URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19(дата звернення: 28.08.2020). 

3. Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля і біржова діяльність» // База даних Міністерства освіти і науки 

України// URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-

ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti (дата 

звірнення: 05.08.2020) 

4.Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК003:2010(Редакціявід30.11.2017)// База даних «Законодавство України»/ВР 

України. URL:http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10(дата звернення: 

28.08.2020). 

5.Національна рамка кваліфікацій // База даних «Законодавство 

України»/ВР України. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п(дата 
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