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Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого навчального 

закладу та структурного підрозділу 

Приватний вищий навчальний заклад 

Університет Короля Данила, кафедра 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності імені академіка УАН 

Зіновія Маніва 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації мовою оригіналу 

Освітній ступінь – бакалавр 

Кваліфікація – бакалавр з 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності  

Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма «Бізнес 

та приватне підприємництво» 

Тип диплому та обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, 240 кредитів 

ЄКТС, термін навчання – 4 навчальних 

роки (3 роки 10 місяців) 

Наявність акредитації  Сертифікат акредитації спеціальності 

НІ 0996267 від 14.11.2017 р., дійсний 

до 01.07.2026 р. 

Цикл/рівень  НРК України – 6 рівень 

QF for EHEA – перший цикл вищої 

освіти Рамки кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти 

EQF for LLL – Level 6 (6 рівень) 

Передумови  До освоєння освітньо-професійної 

програми «Бізнес та приватне 

підприємництво» допускаються особи 

на підставі повної загальної середньої 

освіти, на основі диплома молодшого 

спеціаліста, молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра. 

Прийом на навчання для здобуття 

вищої освіти за першим 

(бакалаврським) 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 

https://ukd.edu.ua/node/1151
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Термін дії освітньої програми  До введення нової освітньої програми 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

https://ukd.edu.ua/bakalavrski-osvitni-

programi  

 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, здатних 

ідентифікувати та вирішувати складні ситуації, приймати управлінські рішення 

для задоволення потреб держави та бізнесу на засадах оволодіння системою 

компетентностей.  

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань та 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Орієнтація освітньої 

програми  

Освітньо-професійна. Наголос зроблено на вивченні 

загальних законів та тенденцій розвитку 

підприємництва, торгівельних відносин, біржової 

діяльності, що відображають поведінку суб’єктів 

господарювання на ринку, враховують специфіку 

бізнес-процесів. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Програма спрямована на розробку, впровадження, 

підтримку заходів, спрямованих на розв’язання 

проблем професійної діяльності та розробку 

рекомендацій, що матимуть широке застосування у 

сфері управління та адміністрування, дослідження із 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 

здобуття знань та навиків у сфері організації та 

управління бізнесом і приватними структурами. 

Особливості 

програми  

Програма передбачає оволодіння теоретичною 

підготовкою та набуття практичних навичок, що 

дозволяє майбутнім фахівцям розкрити у собі 

цінності, необхідні для розвитку підприємництва, 

організації торгівлі та біржової діяльності. Програма 

зорієнтована 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, заохочує до поглибленої системної роботи 

студентів над проблематикою навчальних дисциплін, 

передбачених навчальним планом. Робиться акцент на 

https://ukd.edu.ua/bakalavrski-osvitni-programi
https://ukd.edu.ua/bakalavrski-osvitni-programi
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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 практикумів, навчальної та виробничої 

практики на підприємствах та установах, з якими 

факультетом  суспільних і прикладних наук укладено 

угоди. Програма є міждисциплінарною й 

багатопрофільною і передбачає підготовку фахівців з 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,  

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 

341Фахівці в галузі фінансів та торгівлі 

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  

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 
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3443 Інспектори із соціальної допомоги 

3449 Інші державні інспектори 

Подальше навчання  Здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в 

системі післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання  

Лекції із застосуванням мультимедіа, лабораторні 

роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, 

дистанційне навчання, самостійна робота на основі 

підручників, конспектів та інших матеріалів, 

консультації із викладачами. Публічний ахист курсової 

роботи.  

Оцінювання  Екзамени, заліки, звіти з проходження практики, 

курсова робота, атестаційний екзамен. 

6. – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання 

та проблеми у сферах підприємницької, торговельної 

та біржової діяльності або в процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів організації і 

функціонування підприємницьких, торговельних, 

біржових структур і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати отримані знання в 

практичних ситуаціях.  

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово.  

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК5. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК7. Здатність працювати в команді.  

ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК9. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища.  

ЗК10. Здатність діяти відповідально та свідомо.  

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
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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 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

ФК1. Критичне осмислення теоретичних засад 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності.  

ФК2. Здатність обирати та використовувати відповідні 

методи, інструментарій для обґрунтування рішень 

щодо створення, функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур.  

ФК3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин.  

ФК4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур.  

ФК5. Здатність визначати та оцінювати 

характеристики товарів і послуг в підприємницькій, 

торговельній, біржовій діяльності.  

ФК6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням 

вимог нормативно-правових документів у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності.  

ФК7. Здатність визначати і виконувати професійні 

завдання з організації діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур.  

ФК8. Здатність застосовувати основи обліку та 

оподаткування в підприємницькій, торговельній, 

біржовій діяльності.  

ФК9. Здатність до організації зовнішньоекономічної 

діяльності підприємницьких, торговельних і біржових 

структур.  

ФК10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання 

кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової практики з 

урахуванням ризиків. 

7. Програмні результати навчання 
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ПРН1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних 

цілях. 

ПРН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 

ПРН3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й 

іноземною мовами. 

ПРН4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології 

обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

ПРН5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з 

різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності. 

ПРН6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які 

дозволяють досягати професійних цілей. 

ПРН7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної 

діяльності та брати відповідальність за результати. 

ПРН8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації 

заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і 

здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

ПРН9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної і правової держави. 

ПРН10. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі 

етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства. 

ПРН11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. 

ПРН12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур. 

ПРН13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин 

для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

ПРН14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

ПРН15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів. 

ПРН 15. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці. 

ПРН17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми 

у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів. 

ПРН18. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній 
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і біржовій діяльності. 

ПРН19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм. 

ПРН20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та 

результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з 

урахуванням ризиків. 

8. – Ресурсне забезпечення 

Кадрове 

забезпечення  

Кадрове забезпечення підготовки бакалаврів 

залучених до викладання навчальних дисциплін зі 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність освітньої програми «Бізнес та 

приватне підприємництво» за кількісними та якісними 

показниками відповідає чинним нормам законодавства 

та ліцензійним вимогам. Більшості викладачам 

присвоєні наукові ступені та вчені звання, а також 

викладачі постійно беруть активну участь у 

міжнародних тренінгах по удосконаленню фахової 

майстерності підтвердженнями якої є свідоцтва, 

сертифікати та дипломи. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальний процес за освітньою програмою 

відбувається в аудиторіях, які обладнані 

мультимедійною апаратурою і необхідними 

технічними засобами.  

У навчальному процесі активно використовується 

модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment), яке надає викладачам, 

студентам та адміністраторам широкий набір 

інструментів для комп'ютеризованого навчання, в 

тому числі дистанційного, а також організації та 

контролю позааудиторної роботи студентів.  

Студенти мають змогу дистанційно отримати завдання 

та надіслати їх викладачу для перевірки та оцінювання 

завдань. Перевагами даної форми є наявність 

дистанційного діалогу між викладачем та студентом з 

приводу питань дисципліни, а також можливість 

розміщення викладачем додаткових матеріалів, що 

розширюють тематику дисципліни (відеоматеріали, 

підручники, методичні матеріали та ін.). Також дана 

платформа широко використовується в тестуванні 

знань під час лекційних та практичних занять за 

допомогою використання мобільних пристроїв 
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студентів. Це дозволяє визначити не тільки рівень 

знань, але й коло питань, що потрібно повторно 

розглянути викладачеві з метою тлумачення окремих 

аспектів лекції. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Бібліотека: 

- використання онлайн-ресурсів та баз даних; 

- інформаційне забезпечення студентів, які 

працюють над курсовими та кваліфікаційними 

проєктами; 

- консультування працівниками бібліотеки. 

Навчально-методичне забезпечення: 

- освітньо-професійна програма (ОПП); 

- навчальний план напряму підготовки; 

- пояснювальна записка до навчального плану; 

- робочий навчальний план; 

- силлабуси навчальних дисциплін; 

- програми проходження практики; 

- методичні вказівки і тематика курсових робіт  з 

дисциплін;  

- завдання для самостійної роботи студентів і 

методичні вказівки з їхнього виконання; 

- засоби діагностики і контролю якості навчання 

(питання до заліків, питання до іспитів, критерії 

оцінки знань і умінь студентів.Система дистанційного 

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

9. – Академічна мобільність 

Міжнародна/націона

льна кредитна 

мобільність 

 В структурі навчальних планів наявні семестрові 

«вікна мобільності», що 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: 

- 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/
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2. 2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх 

логічна послідовність 

 

2.1 Перелік компонент ОП 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 
Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
6 Екзамен 

ОК 2 
Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
12 Залік, екзамен 

ОК 3 Цінності громадянського суспільства 6 Екзамен 

ОК 4 Теорія критичного мислення 3 Екзамен 

ОК 5 Етика ділового спілкування 3 Екзамен 

ОК 6 Екологічна безпека 3 Екзамен 

ОК 7 Особистісна ефективність 6 Екзамен 

ОК 8 Основи наукового пізнання 6 Екзамен 

ОК 9 Інформаційно-комунікаційні технології 3 Залік 

ОК 10 Безпека життєдіяльності 3 Екзамен 

ОК 11 Економічна теорія 6 Залік, екзамен 

ОК 12 Вища математика для економістів 6 Екзамен 

ОК 13 Макроекономіка 6 Екзамен 

ОК 14 Маркетинг 3 Екзамен 

ОК 15 Підприємницька діяльність  6 Залік, екзамен 

ОК 16 Бухгалтерський облік 6 Екзамен 

ОК 17 Оптимізаційні методи і моделі 3 Залік 

ОК 18 Мікроекономіка 6 Екзамен 

ОК 19 Економіка підприємства 6 Екзамен 

ОК 20 Менеджмент 3 Залік 

ОК 21 Біржовий ринок 3 Екзамен 

ОК 22 Статистика 3 Залік 

ОК 23 Інвестування 3 Екзамен 

ОК 24 Торговельна діяльність 6 Екзамен 

ОК 25 Фінансове право України 3 Екзамен 

ОК 26 Фінанси підприємств  6 Екзамен 

ОК 27 ЗЕД підприємств 3 Екзамен 

ОК 28 Логістика 3 Залік 

ОК 29 Аналіз господарської діяльності 6 Екзамен 

ОК 30 Корпоративний менеджмент 3 Екзамен 

ОК 31 Планування бізнесу 6 Екзамен 

ОК 32 Курсова робота (Планування бізнесу) 3 
Курсова 

робота 
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ОК 33 Стратегія і тактика  розвитку бізнесу 6 Екзамен 

ОК 34 Інфосистеми в управлінні бізнесом 3 Залік 

ОК 35 
Практикум «Інформаційно-комунікаційні 

технології  
1,5 Залік 

ОК 36 Практикум «Вступ до спеціальності» 1,5 Залік 

ОК 37 Навчальна практика 6 Залік 

ОК 38 Виробнича практика 6 Залік 

 Атестаційний комплексний екзамен  Екзамен 

  174  

Вибіркові компоненти ОП* 

ВК 1 Навчальна дисципліна вільного вибору 3 Залік 

ВК 2 Навчальна дисципліна вільного вибору 3 Залік 

ВК 3 Тренінг-курс  3 Залік 

ВК 4 Тренінг-курс  3 Залік 

ВК 5 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Екзамен 

ВК 6 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Екзамен 

ВК 7 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Екзамен 

ВК 8 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Екзамен 

ВК 9 Навчальна дисципліна вільного вибору 3 Екзамен 

ВК 10 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Екзамен 

ВК 11 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Екзамен 

ВК 12 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Екзамен 

ВК 13 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Екзамен 

ВК 14 Навчальна дисципліна вільного вибору 3 Екзамен 

Загальний обсяг                    66 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 240 

кредитів 
*Вибіркові компоненти студенти обирають з каталогів вибіркових дисциплін, які розміщені 

на сайті УКД (https://ukd.edu.ua/katalog-vibirkovikh-disciplin) 

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

ІІ  
ОК 2, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 35,  

ОК 36, ВК 1, ВК 2 

ІІІ  ОК 11, ОК 12, ОК 13, ОК 14, ОК 15, ОК 16 

IV  ОК 11, ОК 15, ОК 17, ОК 18, ОК 19, ОК 20, ОК 21, ОК 37 

V ОК 22, ОК 23, ОК 24, ОК 25, ОК 26, ОК 27, ОК 28 

VІ  ОК 29, ОК 30, ОК 31, ОК 32, ОК 33, ОК 34, ВК 3, ВК 4 

VІІ  ВК 5, ВК 6, ВК7, ВК8, ВК9 

VІІI 
ОК 38, ВК 10, ВК 11,  ВК 12, ВК 13, ВК 14 

Атестаційний комплексний екзамен 
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2.2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація випускників освітньо-професійної програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність здійснюється у формі атестаційного 

комплексного екзамену та завершується видачею документу встановленого 

зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: 

бакалавр  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за освітньою 

програмою «Бізнес та приватне підприємництво». 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
 

 ІК ЗК 1 ЗК 2 ЗК 3 ЗК 4 ЗК5  ЗК 6 ЗК 7 ЗК 8 ЗК 9 ЗК 10 ЗК 11 ЗК 12 ФК 1 ФК 2 ФК 3 ФК 4 ФК 5 ФК 6 ФК 7 ФК 8 ФК 9 ФК 10 

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  +              +        

ОК 19   +             +        

ОК 20        + +  +           +  

ОК 21   +      +     +        +  

ОК 22 + +     +                 

ОК 23 +  +    +  +      +  +       

ОК 24 +        +     +  +  +  +    

ОК 25            +       +     

ОК 26   +     +       +         

ОК 27   +        +           + + 

ОК 28   +   +         +   +      

ОК 29  +     +        +      + +  

ОК 30        +   +  +      + +    

ОК 31 +  +    +     +     +      + 

ОК 32   +    +                + 

ОК 33 +        +  +     +    +   + 

ОК 34 +     +           + +      

ОК 35      + +       +   +       

ОК 36  + +    +       + +         

ОК 37   +    +        +         

ОК 38   +    +        +         
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої програми  

 
 ПРН1 ПРН2 ПРН3 ПРН4 ПРН5 ПРН6 ПРН7 ПРН8 ПРН9 ПРН10 ПРН11 ПРН12 ПРН13 ПРН14 ПРН15 ПРН16 ПРН17 ПРН18 ПРН19 ПРН20 

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 +    +        +        

ОК 19  +           +        

ОК 20      + +          +    

ОК 21 + +     +    +  +   + +   + 

ОК 22 +    +       +         

ОК 23       +     +  +       

ОК 24 +      +    +  +   + +   + 

ОК 25         +       +     

ОК 26               +   +   

ОК 27       +        +  +  +  

ОК 28  +  +           +    +  

ОК 29 +   + +       +      +   

ОК 30      +        +   +  +  

ОК 31  +       +     +   +   + 

ОК 32    +                + 

ОК 33      +           +  + + 

ОК 34    +                 

ОК 35 + + + + +                

ОК 36  +   +         +       
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ОК 37  +   +         +       

ОК 38  +   +         +       
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6. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти  

У ПВНЗ Університеті 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. 
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7. Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-

професійна програма  

А. Офіційні документи:  

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний 

ресурс]. – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 №1556-VII 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

3. ESG [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 

4. ISCED (МСКО) 2011 [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf. 

5. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training- 

2013.pdf 

6. Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р. [Електронний 

ресурс]. режим доступу:  – 

http://buhgalter911.com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx 7. Класифікація 

видів економічної діяльності: національний класифікатор України КВЕД 

009:2010 [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://dtkt.com.ua/show/0sid0177.html 

8. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. 

№ 600 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-povidomlennya-2016-06-01-

metodichnirekomendacziyi-shhodo-rozroblennya-stand   

9. Наказ МОН № 1243 Про затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для 

першого (бакалаврського рівня) вищої освіти від 13.11.2018. URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/

076-pidpriemnitstvo-torgivlya-ta-birzhova-diyalnist-bakalavr.pdf 

10. Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – 

режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF  

11. Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 

003-2010: наказ Мінекономрозвитку України від 02.09.2015 р. № 1084 12 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=272508  

12. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF  

13. Про особливості запровадження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 

№ 266: наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 [Електронний ресурс]. – 

режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf
http://buhgalter911.com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx
http://dtkt.com.ua/show/0sid0177.html
https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-povidomlennya-2016-06-01-metodichnirekomendacziyi-shhodo-rozroblennya-stand
https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-povidomlennya-2016-06-01-metodichnirekomendacziyi-shhodo-rozroblennya-stand
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=272508
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15
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Б. Корисні посилання: 

13. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) 

компетентностями та прикладами стандартів [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/  

14.Tuning Educational Structures in Europe [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/  

15. Національний глосарій 2014 [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf  

16. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: 

file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf  

17. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно-аналітичний огляд [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_201 

5.pdf   

18.Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації [Електронний 

ресурс]. – режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.

pdf  

 

http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf
http://../user/AppData/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_201%205.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_201%205.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.pdf

