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2. Алімпієв Є.В. – доктор економічних наук, доцент; 
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності № 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
2.   

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

Кваліфікація Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Опис предметної області Об’єкти вивчення: діяльність суб'єктів господарювання 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур з 

виробництва та обігу товарів і послуг, яка здійснюється з метою 

забезпечення їх ефективного управління і розвитку.  

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 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 і 

вимог.  

Теоретичний зміст предметної області: теоретикометодологічні, 

науково-методичні і прикладні засади підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності, які забезпечують прийняття 

обґрунтованих професійних рішень.  

Методи, методики та технології: система інноваційних методів, 

професійних методик та технологій управління.  

Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи, 

прилади та обладнання (комп’ютерна техніка, пакети прикладних 

програм, програмні продукти тощо). 
Офіційна назва освітньої 

програми 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 1,5 роки 

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України,  

сертифікат акредитації спеціальності серія НІ, номер 

1190894, дійсний до 01.07.2025 р. 

Сертифікат про акредитацію за адресою 

https://www.krok.edu.ua/download/litsenziya-ta-akreditatsiya/013-

certificate-1190894.pdf 

Цикл/рівень 

 

НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання Українська 

https://www.krok.edu.ua/download/litsenziya-ta-akreditatsiya/013-certificate-1190894.pdf
https://www.krok.edu.ua/download/litsenziya-ta-akreditatsiya/013-certificate-1190894.pdf


Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

https://www.krok.edu.ua/ua/pro-krok/pidrozdili/navchalni/kafedra-

teoretichnoji-ta-prikladnoji-ekonomiki 

2 – Мета освітньої програми 

Забезпечити підготовку компетентних фахівців у галузі підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності, розвинути у здобувачів необхідні навички в сфері створення та 

розвитку власного бізнесу, вміння приймати управлінські рішення, формувати 

сприятливі умов для здійснення підприємницької діяльності в різних сферах, зокрема, на 

ринку нерухомості, брати участь у науковій аналітичній діяльності. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова (магістра, доктора філософії) 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Основний фокус програми її - її акценти та основні завдання - 

передбачають формування компетентностей володіння сучасним 

інструментарієм економічного аналізу, організації бізнесу, оцінювання 

його результатів, стратегічного планування, забезпечення конкурентної 

спроможності підприємства, формування ефективної комунікації з 

партнерами та споживачами. 

Загальна освіта в сфері економіки, управління та адміністрування. 

Спеціалізація програми повязана з акцентом на підготовці  фахівців як 

організаторів бізнесу в різних сферах національної економіки, 

особливо, тих, які працюють на ринку нерухомості, а також фахівців 

аналітичних підрозділів підприємств різних галузей економіки. 

Особливості програми Забезпечується отримання фундаментальних знань в царині 

організації підприємств та їх економічної безпеки, які дозволять 

продовжити навчання в аспірантурі (PhD) або ж виконувати 

аналітичні функції в дослідницьких підрозділах. Суттєвою 

перевагою програми є її прикладна спрямованість та участь в ній в 

якості викладачів та консультантів фахівців ринку нерухомості 

(керівників рієлтерських, оціночних, управляючих нерухомістю 

компаній). Вимагає особливих баз практики в підприємствах та 

організаціях ринку нерухомості 

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» спрямована на забезпечення потреби ринку праці та 

ринків кінцевих продуктів та послуг у фахівцях, які орієнтуються 

на створення та підтримку діяльності підприємницьких структур 

різного типу. Навчання за даною програмою дозволяє отримати 



необхідні і достатні навички та компетенції з питань економіки, 

організації та управління бізнесом та економічного аналізу. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за 

Національним класифікатором України: «Класифікатор 

видів економічної діяльності» ДК 009:2010: 

Секція C Переробна промисловість 

Секція F – Будівництво 

Секція G Оптова та роздрібна торгівля автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

Розділ 46 – Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 

Розділ 47 – Роздрібна торгівля, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та мотоциклами 

Секція L. Операції з нерухомим майном 

Розділ 68. Операції з нерухомим майном 

Секція M. Професійна, наукова та технічна діяльність 

Розділ  72. Наукові дослідження та розробки 

Розділ 73. Рекламна діяльність та дослідження конюнктури 

ринку 

Секція N Діяльність у сфері адміністрування та допоміжного 

обслуговування 

Розділ 77 Оренда, прокат 

Розділ 81. Обслуговування будівель і територій 

Національним класифікатором України: «Класифікатор 

професій» ДК 003:2010 та Довідником кваліфікаційних 

характеристик професій працівників. Випуск 65. 

«Торгівля і громадське харчування»: 

1224 Завідувач секції/Керівники виробничих підрозділів в 

оптовій та роздрібній торгівлі 

1229.1 Завідувач відділу (самостійного) 

3415 Агент комерційний 

3410 Агент з нерухомості 

2441 Аналітик з інвестицій 

4132 Офісний службовець (планування виробництва)  

3439 Фахівець 

3411 Фахівець з біржових операцій 

3421  Торговельний брокер  (маклер) 
Подальше навчання Здобуття освіти за: 

рівнем доктор філософії (PhD).  
5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Підхід до викладання та навчання передбачає: 

- студентсько-центроване навчання  

- співпраця з науково-педагогічними працівниками при 

виконанні студентами індивідуальних робіт (проєктів); 



- залучення до викладання успішних підприємців, 

керівників професійних асоціацій, реалізація практико-

орієнтованих методів навчання. 
Оцінювання Система оцінювання знань за змістовними компонентами 

освітньої програми складається з поточного та підсумкового 

контролю. Поточний контроль знань здобувачів проводиться 

в усній формі (опитування за результатами опрацьованого 

матеріалу) та в формі виконання практичних (розрахункових 

завдань) та аналізу ситуацій (кейсів).  

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді 

екзамену/заліку у письмовій формі.  

Підсумкова атестація – захист кваліфікаційної магістерської 

роботи. 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється 

за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно) та 100-бальною шкалою. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в галузі підприємницької, торговельної 

та біржової  діяльності або у процесі навчання, що вимагає 

застосування положень і методів системи наук, які формують 

концепції організації і функціонування підприємницьких, 

торговельних, біржових структур та може характеризуватися 

певною невизначеністю умов; нести відповідальність за 

результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб 

у визначених ситуаціях. 

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 ставитися до 

виконання взятих на себе зобовязань 

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 

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 

руховоїактивності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу 

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 

ФК11. Здатність застосовувати основи міжнародного 

економічного права для пошуку партнерів в 

мультикультурному середовищі, проводити комунікаційний 

процес, формування, узгодження та організацію виконання 

міжнародних експортно-імпортних операцій 

підприємницькими та торговельними структурам 



ФК12 Здатність працювати з базами даних про обєкти 

нерухомого майна 

ФК12 Здатність рекламувати обєкти на ринку нерухомості та 

формувати мережу клієнтів 

ФК 13 Здатність нести відповідальність перед клієнтами та 

партнерами в процесі створення послуг 

ФК14 Здатність створювати та реалізовувати інноваційні 

проєкти в сфері  обслуговування нерухомості та інвестування 

в нерухомість 

ФК15 Здатність надавати консультаційні послуги та 

аналізувати стан ринку нерухомості 
7 – Програмні результати навчання 

 РН 1. Знати явища і події соціально-політичного, культурного, 

духовного середовища для формування світогляду людини та 

встановлювати зв'язок між ними. 

РН 2. Використовувати отримані знання й уміння для реалізації 

заходів щодо збереження навколишнього природного середовища, 

здійснення безпечної та соціально відповідальної діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур на основі 

наукових цінностей і досягнень суспільства 

РН 3. Застосовувати знання, розуміння закономірностей та 

сучасних досягнень у підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності в професійних цілях. 

РН 4. Мати навички письмової та усної професійної комунікації 

державною й іноземною мовами. 

РН 5. Використовувати сучасні комп’ютерні та телекомунікаційні 

технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої 

інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

РН 6. Здійснювати пошук, самостійний відбір інформації з різних 

джерел у сфері підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності. 

РН 7. Уміти проявляти ініціативу та підприємливість,  володіти 

навичками міжособистісної взаємодії для досягнення професійних 

цілей. 

РН 8. Застосовувати всебічні спеціалізовані емпіричні та 

теоретичні знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності для подальшого використання на практиці. 

РН 9. Володіти методами та інструментарієм для підготовки 

проєктів управлінських рішень щодо створення й функціонування 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

РН 10. Уміти застосовувати інноваційні підходи у 

підприємницькій, торгівельній та біржовій діяльності. 

РН 11. Визначати характеристику товарів і послуг у 

підприємницькій, торгівельній та біржовій діяльності за 

допомогою сучасних методів. 



РН 12. Знати основи нормативно-правового забезпечення 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і 

застосовувати його на практиці. 

РН 13. Уміти виконувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

РН 14. Застосовувати отримані навички з основ обліку, 

оподаткування та страхування в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 

РН 15. Визначати потреби споживачів для формування 

асортименту товарів  у сфері підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності. 

РН 16. Уміти застосовувати моделі електронної комерції в 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

РН 17. Використовувати логістичні системи в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності.  

РН 18. Визначати основні показники діяльності 

підприємницьких, торговельних і біржових структур для 

забезпечення їх ефективності. 
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення До викладання залучаються штатні працівники університету, 

провідні викладачі академічних наукових установ, викладачі-

практики, які відповідають кваліфікаційним вимогам  

відповідно до спеціальності. 
Матеріально-технічне 

забезпечення 

Відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності: 

− навчальні мультимедійні аудиторії; 

− комп’ютерні лабораторії; 

− бібліотека, у тому числі читальна зала; 

− спортивні зали; 

− їдальня; 

− гуртожиток; 

− медичний пункт. 
Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності. Для доступу до навчально-методичного 

забезпечення дисциплін використовується платформа 

«Moodle». 
9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Організовується відповідно до міжінституційних, 

двосторонніх та багатостороніх договорів про міжнародну 

співпрацю, укладених Університетом «КРОК» з понад 60 

іноземними закладами вищої освіти; договорів про 

міжнародну кредитну мобільність (у тому числі в рамках 

програми ЄС Еразмус+, регіональних та національних 

грантових програм). 



Відбір здобувачів на програми мобільності здійснюється 

відповідно до Положення про академічну мобільність, за 

конкурсом. Відповідальним підрозділом є управління 

міжнародного співробітництва. 

Здійснюється згідно двох договорів про співпрацю,, 

укладених з Професійними асоціаціями фахівців ринку 

нерухомості України 
Міжнародна кредитна 

мобільність 

За програмами академічної мобільності в рамках програм 

та/або договорів між ВНЗ «Університет економіки та права 

«КРОК» та закордонними закладами вищої освіти.  
Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Згідно з визначеними правилами МОН України та правилами 

прийому на навчання до ВНЗ «Університет економіки та 

права «КРОК». 
 

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 проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК1 Методологія та організація наукових досліджень 5 залік 

ОК2 Управління потенціалом підприємства 5 Залік 

ОК3 Управління конкурентоспроможністю 

підприємств на ринку нерухомості 5 
Залік 

ОК4 Економічне управління підприємством 5 Екзамен 

ОК5 Макроекономічні основи національної безпеки 5 Екзамен 

ОК6 Аналіз ринку нерухомості 5 Екзамен 

ОК7 Економічна діагностика підприємств 5 Залік 

ОК8 Виробнича переддипломна практика 15  

ОК9 Виконання кваліфікаційної роботи 15  

Загальний обсяг обовязкових компонентів 60 кредитів 

  Вибіркові компоненти ОП   

ДВВС1 Дисципліна вільного вибору 5 залік 

ДВВС2 Дисципліна вільного вибору 5 залік 

ДВВС3 Дисципліна вільного вибору 5 екзамен 

ДВВС4 Дисципліна вільного вибору 5 екзамен 



ДВВС5 Дисципліна вільного вибору 5 Залік 

ДВВС6 Дисципліна вільного вибору 5 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 30 кредитів 

Загальний обсяг освітньої програми 90 кредитів 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 
І курс ІІ курс 

І семестр II семестр III семестр 

Методологія та організація 

наукових досліджень 

  

Управління потенціалом 

підприємства  

  

Управління 

платоспроможністю 

підприємства на ринку 

нерухомості  

  

Економічне управління 

підприємством 

  

Макроекономічні основи 

національної безпеки 

  

Аналіз ринку нерухомості   

 Економічна діагностика 

підприємства 

 

 Виробнича переддипломна 

практика 

 

 ДВВС1 – Дисципліни 

вільного вибору 

 

 ДВВС2 – Дисципліни 

вільного вибору 

 

  ДВВС3 – Дисципліни вільного 

вибору 



  ДВВС4 – Дисципліни вільного 

вибору 

  ДВВС5 – Дисципліни вільного 

вибору 

  ДВВС6 – Дисципліни вільного 

вибору 

  Виконання кваліфікаційної 

роботи 

 

 

* Згідно із Законом України “Про вищу освіту” студенти мають право на “вибір навчальних 

дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним 

планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають 

право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за 

погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу".  

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація здобувачів здійснюється у формі публічного захисту та 

презентації кваліфікаційної магістерської роботи. 

Оцінювання змісту роботи та її публічного захисту здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) та 100-

бальною шкалою. 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності № 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» проводиться у формі 

захисту кваліфікаційної магістерської роботи. Після закінчення захисту 

кваліфікаційної магістерської роботи приймається рішення про видачу 

здобувачам (або відмову у видачі) дипломів встановленого зразка про 

присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістра з 

підприємництва, торгівлі і біржової діяльності. 

  



4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми  
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К

7
 

О
К

8
 

О
К

9
 

ЗК 1   • •    •  

ЗК 2 •     •  •  

ЗК 3 • •        

ЗК 4   •      • 

ЗК 5    •   •   

ЗК6  •   •     

ЗК7    •     • 

ЗК8 •     •    

ЗК9   •  •     

ЗК10          

ЗК11    •     • 

ЗК12     •   •  

ФК 1   •    •   

ФК 2 •   •   • •  

ФК 3      •  •  

ФК4  •   •     

ФК5   •      • 

ФК6          

ФК7 •   •      

ФК8  •   • •    

ФК9   •    •  • 

ФК10     •   •  

ФК11 •   •  •    

ФК12  •   •    • 

ФК13   •    • •  

ФК14      •  •  

ФК15  •  •      

 

 

 

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами  освітньої програми 
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ПР 1   •     •  

ПР2 •     •    

ПР3  •        

ПР4   •      • 

ПР5    •   •   

ПР6  •   •     

ПР7    •     • 

ПР8 •     •    

ПР9   •  •     

ПР10          

ПР11    •     • 

ПР12     •   •  

ПР 13       •   

ПР14 •       •  

ПР15      •  •  

ПР16  •   •     

ПР17   •      • 

ПР18    •   •   

 


