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І Преамбула
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Магістр

(назва ступеня вищої
освіти)

галузь знань

07 Управління та адміністрування

спеціальність

( ш и ф р та н а з в а галузі з н а н ь )

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
( к о д та н а й м е н у в а н н я

освітня програма

спеціальності)

«Товарознавство та експертиза в митній справі»

1 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ
Вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» 20 лютого 2019 року, протокол № З
Наказом Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі» від 20 лютого 2019 року № 36-Н
2 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
Переглянуто
Переглянуто

2016 рік
2018 рік
2019 рік

З РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО
проектною групою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі»
Члени проектної групи:
Кожушко Г.М., керівник проектної групи, гарант освітньої програми, професор
кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, д.т.н.,
професор . </
(Р^УІПСіу
^
Губа Л.М., доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної
справи, к.т.н., доцент
Басова Ю.О., доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та
митної справи, к.т.н., доцент
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II Загальна характеристика
Рівень
вищої
освіти
Ступінь
вищої
освіти
Галузь знань
Спеціальність
Освітня
програма
Обмеження щодо
форм навчання
Освітня
кваліфікація
Професійна(і)
кваліфікація(ї)
(тільки
для
регульованих
професій)
Кваліфікація
в
дипломі

Другий (магістерський) рівень
Магістр
07 Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
«Товарознавство та експертиза в митній справі»
Обмеження відсутні
Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

-

Ступінь вищої освіти: Магістр
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Освітня програма: «Товарознавство та експертиза в митній
справі»
Об'єкти
вивчення
та
діяльності:
господарська
Опис предметної
діяльність із виробництва та обігу, товарів і послуг, яка
області
здійснюється
суб'єктами
господарювання
з
метою
забезпечення їх ефективного управління і розвитку.
Цілі
навчання:
підготовка
висококваліфікованих
фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,
які володіють методологією й інструментальним апаратом в
організаційно-управлінській,
науково-дослідній,
навчальній, експертно-консалтинговій сферах.
Теоретичний
зміст предметної
області: теоретикометодологічні, науково-методичні і прикладні засади
підприємницької, торговельної та біржової діяльності,
спрямовані на прийняття обгрунтованих професійних
рішень і здійснення наукових досліджень.
Методи, методики та технології включають систему
загальнонаукових й спеціальних методів, професійних
методик та технологій, застосування яких дозволяє
вирішувати
наукові
і
практичні
завдання
щодо
забезпечення ефективного функціонування та розвитку
підприємницьких, торговельних й біржових структур.
Інструменти
та
обладнання:
інформаційно-
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комунікаційні
системи
та технології,
прилади
та
обладнання, необхідні для формування
професійних
компетентностей магістра з підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності.
Академічні права
Продовження навчання на третьому освітньо-науковому
випускників
рівні вищої освіти - 8-му кваліфікаційному рівні НРК у
вищих навчальних закладах і наукових установах України
та за кордоном.
Працевлаштуван
ня випускників
(для
регульованих
професій
обов'язково)

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки
управління та адміністрування і здатний виконувати
зазначену професійну роботу за ДК 003:2010:
1210.1 - Генеральний директор (голова, президент, інший
керівник) об'єднання підприємств (асоціації, корпорації,
концерну і т. ін.), Президент компанії, Начальник
підрозділів підприємства,
Директор (начальник, інший
керівник)
підприємства,
Директор
представництва,
Директор
філіалу,
Директор
центру
метрології
і
стандартизації, Директор науково-дослідного інституту,
Директор лабораторії;
1222.2 - Начальник (завідувач) виробничої лабораторії,
Начальник відділу технічного контролю, Начальник
лабораторії
з
контролю
виробництва,
Начальник
лабораторії метрології;
1224 - Завідувач підприємства роздрібної торгівлі,
Завідувач ринку, Завідувач секції, Керівник торговельноекономічної місії;
1226.1 - Директор з матеріально-технічного постачання
1226.2 - Завідувач складу, Начальник господарства
складського;
1227 - Головний адміністратор (на комерційних
підприємствах), Завідувач ломбарду;
1229.4 - Керівники підрозділів у сфері освіти та
виробничого навчання;
1229.7 - Керівники інших основних підрозділів в інших
сферах діяльності;
1229.8 Заступник начальника митниці - начальник
митного поста, начальник служби, Заступник начальника
служби - начальник відділу (митні органи), Начальник
митного поста, Начальник служби (митні органи),
Начальник спеціалізованої митної установи;
1233 - Директор з маркетингу, Директор комерційний,
Начальник
відділу
збуту
(маркетингу),
Начальник
комерційного відділу;
1235 - Начальник відділу зовнішньої кооперації,
4
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Начальник відділу матеріально-технічного постачання;
1237.1 Голова ради (науково-технічної,
наукової,
експертної), Головний метролог, Головний товарознавець;
1237.2 - Завідувач лабораторії (науково-дослідної,
підготовки виробництва), Завідувач філіалу лабораторії,
Начальник
(завідувач)
сектору
(науково-дослідного,
конструкторського та ін.), Начальник відділу науковотехнічної інформації, Начальник відділу стандартизації,
Начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.);
1238 - Керівник установи (структурного підрозділу) із
стандартизації, сертифікації та якості;
1314 - Директор (керівник) малої торговельної фірми,
Керуючий магазином;
1317 - Керуючий агентством (торговельним);
1451 - Менеджер (управитель) в торгівлі транспортними
засобами;
1452 - Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі;
1453 - Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі
побутовими та непродовольчими товарами;
1454 - Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі
продовольчими товарами;
1475.4 - Менеджер (управитель) з логістики, Менеджер
(управитель) з постачання, Менеджер (управитель) із збуту,
Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності;
1479
Менеджер
(управитель)
з
організації
консультативних послуг;
1493 - Менеджер (управитель) систем якості
Іпїегпаїіопаї
8іапс1агс1 Сіаззіїїсаііоп
оГ Оссираііопз
2008 (І8СО - 08):
1120 - Мапа§іп§ Оігесіогз апсі СЬіеґ Ехесиїіуез
1219 - Визіпезз 8єгуісєз апсі Асітіпізігаїіоп Мапа§егз N01
Е1зе\УІіеге СІаззіГіесІ
1221 - 8а1ез апсі Магкеіїп£ Мапа§егз
1223 - ЯезеагсЬ апсі Оеуеіортепі Мапа§егз
1321 - МапиґасІигіп§ Мапа§егз
1324 - 8ирр1у, ОізІгіЬиІіоп апсі Яеіаіесі Мапа§егз
1420 - Яеіаіі апсі ШЬоІезаІе Тгасіе Мапа§егз
2431 - Асіуєгіізіп§ апсі Магке1іп§ Ргоіеззіопаїз
3351 - Сизіошз Іпзресіогз
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III Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти
Обсяпосвітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС
Мінімум 35 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано для
здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей
за
спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти
IV Перелік компетентностей випускника
За
основу
використовується
опис
відповідного
Інтегральна
компетентніс кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій
(НРК): магістр (рівень 8): здатність розв'язувати складні
ть
задачі і проблеми у підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності або у процесі навчання, що передбачає
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
Загальні
компетентно (ЗК-01);
- здатність застосовувати отриманні знання у практичних
сті
ситуаціях, виявляти, ставити та вирішувати завдання у сфері
підприємницької, торговельної та біржової діяльності (ЗК-02);
- здатність проведення досліджень на відповідному рівні
(ЗК-ОЗ);
- здатність
спілкуватися
з
представниками
інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей
знань/видів економічної діяльності) (ЗК-04);
- здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК-05);
- навички міжособистісної взаємодії (ЗК-06);
- здатність спілкуватися державною та іноземними мовами
у професійній сфері (ЗК-07);
- цінування
та
повага
різноманітності
та
мультикультурності (ЗК-08);
- здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК-09);
- здатність працювати автономно (ЗК-10);
- здатність виявляти ініціативу та підприємливість у сфері
підприємницької, торговельної та біржової діяльності (ЗКН і
Спеціальні
- здатність
до
розробки
стратегій
розвитку і
(фахові,
підприємницької, торговельної та біржової діяльності на
предметні)
різних рівнях і відповідних рівнях проектів (СК-01);
компетентно
- готовність застосовувати методи аналізу, розробки,
сті
пошуку рішень у господарській діяльності і оцінювання
ефективності діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур (СК-02);
- здатність
застосовувати
інноваційні
підходи
в
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових
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структур (СК-03);
- здатність визначати та оцінювати характеристики
товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій
діяльності (СК-04);
- знання і розуміння нормативно-правового регулювання
у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності
(СК-05);
- готовність використовувати сучасні досягнення науки і
передової технології у науково-дослідних роботах у сфері
підприємницької, торговельної та біржової діяльності (СК06);
- здатність
ставити
завдання
і обирати
методи
дослідження, інтерпретувати та представляти результати
наукових досліджень у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової практики (СК-07);
- здатність до розробки і впровадження інноваційних
технологій у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
практики (СК-08);
- здатність ефективно використовувати на практиці різні
освітні теорії та психолого-педагогічні концепції в області
навчання (СК-09);
- здатність проектувати і здійснювати освітній процес з
урахуванням сучасної соціокультурної ситуації та рівня
розвитку особистості (СК-10);
- визнання принципів гуманізму та етики, розуміння
соціальних і екологічних наслідків своєї професійної
діяльності і необхідності інтелектуальної чесності, а також
дотримання професійних кодексів поведінки (СК-11).
З метою забезпечення кореляції визначених компетентностей, зазначених
у Стандарті, з класифікацією компетентностей НРК у процесі розроблення
Стандарту використовується матриця відповідності визначених Стандартом
компетентностей та дескрипторів НРК, яка є інформаційним додатком до
Стандарту (таблиця 1 Додатку А).
V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,
сформульований у термінах результатів навчання
Нормативний
1. Визначати, аналізувати проблеми та розробляти заходи
зміст підготовки щодо їх вирішення.
2. Проводити
прикладні
дослідження
у
сфері
здобувачів
підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
вищої
освіти,
3. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну
сформульований
обробку інформації з різних джерел для формування банків
у
термінах даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
результатів
діяльності.
4. Застосовувати
бізнес-комунікації
для _ підтримки
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навчання

взаємодії підприємства з його внутрішнім та зовнішнім
середовищем.
5. Продукувати та аргументувати нові ідеї в сфері
підприємницької, торговельної та біржової діяльності
6. Показувати уміння працювати автономно та в команді,
мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють
досягати професійних цілей.
7. Застосовувати знання іноземної мови в професійній
діяльності.
8. Демонструвати вміння працювати на міжнародних
ринках.
9. Застосовувати знання й уміння щодо ефективної
організації
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових струкіур з
урахуванням ринкової кон'юнктури і діючих правових
норм.
10. На
основі
діагностики
проблемних
ситуацій
обґрунтовувати рішення в т.ч. в умовах невизначеності та
ризиків.
11. Проявляти ініціативу і підприємливість в різних
напрямах професійної діяльності, брати відповідальність за
результати.
12. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку
суб'єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності.
13. Застосовувати методи наукових досліджень у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для
обробки
та
інтерпретації
професійної
інформації,
отримувати факти на основі спостережень, наукового
аналізу,
практичного
досвіду
та
спеціалізованих
досліджень.
14. Впроваджувати та реалізовувати інноваційні проекти в
процес діяльності господарюючих суб'єктів з метою
створення
умов
для
ефективного
функціонування
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
15. Оцінювати товари і послуги в підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності та робити висновки.
16. Застосовувати одержані знання та уміння нормативноправового
регулювання
у
сфері
підприємницької,
торговельної та біржової діяльності.
17. Використовувати сучасні досягнення науки і передової
технології
у
науково-дослідних
роботах
у
сфері
підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
18. Демонструвати
критичне
мислення,
здатність
адаптуватись та діяти в новій ситуації.
8
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19. Обґрунтовувати, розробляти інноваційні пропозиції та
визначати умови їх реалізації в
підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності.
20. Поглибити і закріпити здобуті теоретичні знання;
сформувати навички і вміння щодо специфіки освітньої
діяльності у вищому навчальному закладі.
21. Організовувати
систему
підготовки,
підвищення
кваліфікації та перепідготовки кадрів із застосуванням
інноваційних технологій у сфері підприємництва, торгівлі
та біржової практики.
22. Розробляти заходи щодо ефективного управління
охороною працею, поліпшення умов праці та цивільного
захисту з урахуванням досягнень науково-технічного
прогресу та міжнародного досвіду.
З метою
співвіднесення
визначених
результатів
навчання
та
компетентностей, зазначених у Стандарті у процесі розроблення Стандарту
використовується матриця відповідності визначених Стандартом результатів
навчання та компетентностей (таблиця 2 Додатку Б).
VI Форми атестації здобувачів вищої освіти
Атестація здійснюється у формі:
Форми
атестації
- публічного захисту (демонстрації) дипломної
здобувачів
вищої
магістерської роботи
освіти
1. Дипломна магістерська робота - це самостійна
Вимоги
до
науково-дослідницька
робота
студента,
яка
кваліфікаційної
виконується на завершальному етапі здобуття
роботи
ступеня
магістра
за
спеціальністю
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
освітня програма «Товарознавство та експертиза в
митній справі» для встановлення відповідності
отриманих здобувачем вищої освіти результатів
навчання (компетентностей) вимогам стандартів
вищої освіти, дає змогу виявити рівень засвоєння
студентом теоретичних
знань та
практичної
підготовки, здатність до самостійної роботи на
первинних посадах відповідно до узагальненого
об'єкта діяльності. Її мета - розв'язання комплексу
наукових і прикладних завдань відповідно до
узагальненого
об'єкта
діяльності
на
основі
застосування
системи
теоретичних
знань
і
практичних навичок для вирішення конкретних
завдань
щодо
вдосконалення
управління
у
підприємницьких,
торговельних
та
біржових
структурах, ініціювання до впровадження інновацій
9
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у їх діяльність відповідно до узагальненого об'єкта
діяльності магістра.
2. Тема дипломної магістерської роботи має
відображати
проблематику
функціональних
напрямів управлінської діяльності і конструюватися
на основі виробничих функцій та типових завдань
діяльності, що формують складові професійної
компетентності магістра.
3. Виклад змісту кожного питання дипломної
магістерської роботи має бути цілісним, логічним,
доказовим,
пояснювальним
та
науково
аргументованим. Дипломна магістерська робота має
відповідати таким вимогам і містити:
- системний аналіз проблеми відповідно до
предмета наукового дослідження;
- реальні
обґрунтовані
пропозиції
щодо
вдосконалення
управлінської
діяльності
на
досліджуваному
об'єкті,
актуальні
для
впровадження у практику суб'єктів господарювання;
- елементи
наукової
новизни
з
предмета
дослідження;
- бути належно оформленою і мати всі необхідні
супровідні документи.
4.Науковий керівник зобов'язаний при здійсненні
рубіжного
контролю
підготовки
дипломної
магістерської роботи забезпечити її перевірку на
наявність
порушення
студентами
правил
професійної етики, зокрема плагіату. Під плагіатом
розуміється наявність прямих запозичень без
відповідних посилань на всі друкарські й електронні
джерела, захищені раніше кваліфікаційні роботи і
дисертації. Виявлення плагіату - є підставою для
недопущення роботи до захисту (про дану перевірку
студент
попереджається
завчасно
при
затвердженні теми та плану роботи).
5. Для оприлюднення, публічного ознайомлення зі
змістом
дипломної
магістерської
роботи
та
запобігання академічного плагіату реферат до неї
має бути розміщений на офіційному сайті кафедри
товарознавства, біотехнології, експертизи та митної
справи.
6. Захист
дипломної
магістерської
роботи
відбувається прилюдно на відкритому засіданні
Екзаменаційної комісії.
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атестаційного/єдиного
державного
кваліфікаційного
екзамену (екзаменів)
(за наявності)
1. Оцінювання рівня якості підготовки магістра
Вимоги до публічного
здійснюють члени Екзаменаційної комісії на основі
захисту
встановлених правил, принципів, критеріїв, системи
(демонстрації)
і шкали оцінювання.
2. Об'єктом
оцінювання
якості
підготовки
магістра, є сукупність знань, умінь і навичок,
набутих компетентностей, відтворених у процесі
виконання та захисту кваліфікаційної (дипломної)
роботи.
3.Оцінювання рівня якості підготовки магістра
здійснюється членами Екзаменаційної комісії на
основі принципів: об'єктивності, індивідуальності,
комплексності, етичності, диференційованого та
компетентнісного підходу з урахуванням набутої
системи інтегральної, загальних і спеціальних
(фахових,
предметних)
компетентностей
за
складовими: дотримання Законів України та інших
нормативних актів, що регулюють господарську
діяльність
підприємницьких,
торговельних
та
біржових структур; розширення комунікаційних
зв'язків на рівні господарюючих суб'єктів України;
використання методів економічного аналізу та
планування
господарської
діяльності
на
торговельних та виробничих підприємствах різних
форм власності та їх організаційної побудови;
визначення ефективності технічних нововведень та
елементів
інфраструктури
підприємства;
застосування сучасних інформаційних технологій,
методів прогнозування та моделювання стратегії
поведінки на ринку, обґрунтування управлінських
рішень.
4. Рівень якості підготовки магістра визначається
за системами оцінювання: Європейською кредитнотрансферною системою (ЄКТС) (за шкалою «А»,
«В», «С», «О», «Е», «РХ», «Р»); національною (за
шкалою «відмінно», «дуже добре»,
«добре»,
«задовільно»,
«задовільно
достатньо»,
«незадовільно з можливістю повторного захисту»,
«незадовільно
з
обов'язковим
повторним
виконанням за новою темою і захистом»);
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комплексною
(поєднання
ЄКТС,
національної
системи оцінювання).
5.Критерії оцінювання рівня якості підготовки
магістра за результатами виконання і захисту
дипломної роботи наводяться у Положенні про
дипломну роботу та Методичних рекомендаціях до
виконання дипломної роботи стандартів вищої
освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»,
основні положення яких відповідають вимогам
вищої освіти.
6. Рішення
щодо
підсумкового
оцінювання
приймається більшістю голосів членів ЕК за
результатами публічного захисту з урахуванням
висновків наукового керівника та рецензента.
)
VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти
У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі» 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
Вищого
навчального
закладу
Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» та регулярне оприлюднення
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті Вищого навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
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 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
та
виявлення
академічного плагіату у наукових працях працівників Вищого навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» і
здобувачів вищої освіти;
9) інших процедур і заходів.
У 2009, 2012, 2015 роках Університет отримував Міжнародний
Сертифікат 440030С>М08 Міжнародної мережі сертифікації (ІС^еІ) і
Німецького органу сертифікації системи управління якості
О т Ь Н ) про
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відповідність діяльності міжнародному стандарту 180 9001:2008.
У травні 2018 року Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський
університет
економіки
і
торгівлі»
успішно
пройшов
проведено
ресертифікаційний аудит (перехідний зовнішній аудит) системи управління
якістю діяльності університету, що передбачав перехід системи управління
якістю діяльності університету на нову версію міжнародного стандарту 180
9001:2015 та на відповідність вимогам міжнародного стандарту 180 9001:2015.
З цією метою в університеті було проведено організаційну підготовка до
переходу на нові вимоги міжнародного стандарту, а також впровадження нової
лідерської парадигми та ризик-орієнтованого мислення.
У відповідності до рішення аудиторської групи Органу сертифікації
«ПРИРОСТ» Української асоціації якості Вищий навчальний заклад
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» отримав
сертифікати ІСХИеІ:, БС>8 і УАЯ, які засвідчують, що університет впровадив та
використовує систему управління якістю відповідно вимогам міжнародного
стандарту 180 9001:2015. Термін дії сертифікатів до липня 2021 року.
Щорічно між зовнішніми аудитами експертами Української асоціації
якості проводяться наглядові аудити системи управління якістю діяльності
університету. Метою наглядових аудитів є отримання доказів щодо
підтвердження вдосконалення якості управління процесами діяльності в
університеті.
У відповідності до рішення аудиторської групи Органу сертифікації
«ПРИРОСТ» Української асоціації якості Вищий навчальний заклад
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» отримав
сертифікати ІСЖГеІ, ОС)8 і У АЯ, які засвідчують, що університет впровадив та
використовує систему управління якістю відповідно вимогам міжнародного
стандарту 180 9001:2015. Термін дії сертифікатів до липня 2021 року.
VIII Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)
Загальноприйняті професійні стандарти - відсутні.
IX Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої
освіти
1.
Е80
[Електронний
ресурс].
режим
доступу:
Ьйр://Ше<іог§.иа/іта§е5/р<іґ/5Іап<іа^
2.
І8СЕБ (МСКО) 2011 [Електронний ресурс]. - режим доступу:
]і1:1;р://\ушш.ііі5.ипе5со.ог§/ес1иса1;іоп/с1оситеп1з/і5сес1-2011 -еп.рсіґ
3.
І8СЕБ-Р (МСКО-Г) 2013 [Електронний ресурс]. - режим доступу:
Ьйр://\уш\¥.иіз.ипе5со.ог§/Е(іисаїіоп/ВоситепІз/ізсес1-йе1сІ5-оі:-ес1исайоп-Ігаіпіп§2013.р<іГ
4.
Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. - режим
доступу: Ьйр://2акоп4.гас1а.§оу.ііа/1ашз/зЬо\у/1556-18
5.
Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р. [Електронний
ресурс].
режим
доступу:
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Ьир ://Ьи1і£а11;ег 911 .сот/гез/зргауосЬпікі/кІаззійкргоґезвіу.азрх
6.
Класифікація
видів
економічної
діяльності:
національний
класифікатор України КВЕД 009:2010 [Електронний ресурс]. - режим доступу:
Ьіір: //сШсІ . с о т . иа/зІкпу/О зі сЮ 17 7. Ь і т 1
7.
Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої
освіти: Схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства
освіти і науки України протокол від 29.03.2016 № 3 [Електронний ресурс],
режим доступу: Ьйр://топ.£ОУ.иа/
8.
Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс],
режим доступу: Ьйр://гакоп5.га<іа.§оу.иа/1а\У5/5Ьо\у/1341-2011-%00%ВР
9.
Про затвердження зміни до національного класифікатора України
ДК 003-2010: наказ Мінекономрозвитку України від 02.09.2015 р. № 1084
[Електронний
ресурс].
режим
доступу:
Ь«р://ЬиЬ§а11ег911 .сот/8Ьо\уАгІіс1е.а5рх?а=272508
10. 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: Ьйр://гакоп2.гас1а.§оу.иа/1а\У8/зЬо\у/266-2015-%00%ВР
11. 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: Ьйр://2акоп2.га<3а.£оу.иа/1а\уз/зко\у/2і460-15
12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 № 600
«Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо
розроблення стандартів вищої освіти»
13. Розроблення
освітніх
програм.
Методичні
рекомендації/
В.М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / за ред.
В. Г. Кременя. - К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. - 120 с.
14. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти
/ Науково-методична рада № 3 від 29.03.2016 р.
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Пояснювальна записка
Опис програми навчання
Термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістра складає 1 рік і 4 місяці.
Освітньо-професійна
програма
орієнтована
на
підготовку
висококваліфікованих
кадрів
вищої
кваліфікації
зі
спеціальності
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми
«Товарознавство та експертиза в митній справі», які здатні вирішувати
конкретні завдання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Освітньо-професійна програма передбачає розвиток
інтегральної,
загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у їх
взаємодії та взаємозв'язку.
Освітньо-професійна програма передбачає виділення дисциплін двох
циклів: загальної та професійної підготовки, серед яких: обов'язкові та
вибіркові навчальні дисципліни; практична підготовка та підсумкова атестація
(дипломна робота та підсумкова атестація).
Загальний обсяг освітньо-професійної програми - 90 кредитів.
У даній освітньо-професійній програмі одному семестру відповідає
ЗОкредитів ЄКТС, навчальному року - 60 кредитів ЄКТС. Одному кредиту
ЄКТС відповідають 30 годин загального навчального навантаження здобувача
вищої освіти.
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Додаток А
Таблиця 1
Матриця відповідності визначених Стандартом (освітньо-професійною програмою)
компетентностей дескрипторам НРК

Класифікація
компетентностей за НРК

Знання

Уміння

Комунікація

З н і Спеціалізовані концептуальні
знання, набуті у процесі навчання
та/або професійної діяльності на
рівні новітніх досягнень, які є
основою для оригінального
мислення та інноваційної
діяльності, зокрема в контексті
дослідницької роботи
3н2 Критичне осмислення проблем
у навчанні та/або професійній
діяльності та на межі предметних
галузей

У м і Розв'язання складних
задач і проблем, що потребує
оновлення та інтеграції знань,
часто в умовах
неповної/не достатньої
інформації та суперечливих
вимог
Ум2 Провадження
дослідницької та/або
інноваційної діяльності

К1 Зрозуміле і недвозначне
донесення власних висновків,
а також знань та пояснень,
що їх обґрунтовують, до
фахівців і нефахівців,
зокрема до осіб, які
навчаються
К2 Використання іноземних
мов у професійній діяльності

Автономія та
відповідальність
АВ1 Прийняття рішень у
складних і
непередбачуваних умовах,
що потребує застосування
нових підходів та
прогнозування
АВ2 Відповідальність за
розвиток професійного
знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку
команди
АВЗ Здатність до
подальшого навчання, яке
значною мірою є
автономним та самостійним

Загальні компетентності (ЗК)
Здатність
до
абстрактного
мислення, аналізу та
синтезу (ЗК-01);
Здатність
застосовувати
отриманні знання у
практичних
ситуаціях, виявляти,
ставити
та
вирішувати завдання

Зні

Ум2

АВЗ

Умі

АВ2
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Класифікація
компетентностей за НРК

у
сфері
підприємницької,
торговельної
та
біржової
діяльності
(ЗК-02);
Здатність проведення
досліджень
на
відповідному
рівні
(ЗК-ОЗ);
Здатність
спілкуватися
з
представниками
інших
професійних
груп різного рівня (з
експертами з інших
галузей
знань/видів

Знання

Уміння

Комунікація

З н і Спеціалізовані концептуальні
знання, набуті у процесі навчання
та/або професійної діяльності на
рівні новітніх досягнень, які є
основою для оригінального
мислення та інноваційної
діяльності, зокрема в контексті
дослідницької роботи
Зн2 Критичне осмислення проблем
у навчанні та/або професійній
діяльності та на межі предметних
галузей

У м і Розв'язання складних
задач і проблем, що потребує
оновлення та інтеграції знань,
часто в умовах
неповної/недостатньої
інформації та суперечливих
вимог
Ум2 Провадження
дослідницької та/або
інноваційної діяльності

К1 Зрозуміле і недвозначне
донесення власних висновків,
а також знань та пояснень,
що їх обґрунтовують, до
фахівців і нефахівців,
зокрема до осіб, які
навчаються
К2 Використання іноземних
мов у професійній діяльності

Умі
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АВ1 Прийняття рішень у
складних і
непередбачуваних умовах,
що потребує застосування
нових підходів та
прогнозування
АВ2 Відповідальність за
розвиток професійного
знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку
команди
АВЗ Здатність до
подальшого навчання, яке
значною м і р о ю є
автономним та самостійним

АВ2

Ум2

Зн2

Автономія та
відповідальність

К1
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Класифікація
компетентностей за НРК

економічної
діяльності) (ЗК-04);
Здатність генерувати
нові
ідеї
(креативність)
(ЗК05);
Навички
міжособистісної
взаємодії (ЗК-06);
Здатність
спілкуватися
державною
та
іноземними мовами у
професійній
сфері
(ЗК-07);
Цінування та повага

Автономія та
відповідальність

Знання

Уміння

Комунікація

З н і Спеціалізовані концептуальні
знання, набуті у процесі навчання
та/або професійної діяльності на
рівні новітніх досягнень, які є
основою для оригінального
мислення та інноваційної
діяльності, зокрема в контексті
дослідницької роботи
3н2 Критичне осмислення проблем
у навчанні та/або професійній
діяльності та на межі предметних
галузей

У м і Розв'язання складних
задач і проблем, що потребує
оновлення та інтеграції знань,
часто в умовах
неповної/недостатньої
інформації та суперечливих
вимог
Ум2 Провадження
дослідницької та/або
інноваційної діяльності

К1 Зрозуміле і недвозначне
донесення власних висновків,
а також знань та пояснень,
що їх обґрунтовують, до
фахівців і нефахівців,
зокрема до осіб, які
навчаються
К2 Використання іноземних
мов у професійній діяльності

АВ1 Прийняття рішень у
складних і
непередбачуваних умовах,
що потребує застосування
нових підходів та
прогнозування
АВ2 Відповідальність за
розвиток професійного
знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку
команди
АВЗ Здатність до
подальшого навчання, яке
значною м і р о ю є
автономним та самостійним

Зн2

Умі

К1

АВ2

Зн2

Умі

К1

К2

Зні

Зні

Умі
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Класифікація
компетентностей за НРК

різноманітності
та
мультикультурності
(ЗК-08);
Здатність працювати
в
міжнародному
контексті (ЗК-09);
Здатність працювати
автономно (ЗК-10);
Здатність виявляти
ініціативу та
підприємливість у
сфері
підприємницької,
торговельної та
біржової діяльності

Автономія та
відповідальність

Знання

Уміння

Комунікація

З н і Спеціалізовані концептуальні
знання, набуті у процесі навчання
та/або професійної діяльності на
рівні новітніх досягнень, які є
основою для оригінального
мислення та інноваційної
діяльності, зокрема в контексті
дослідницької роботи
Зн2 Критичне осмислення проблем
у навчанні та/або професійній
діяльності та на межі предметних
галузей

У м і Розв'язання складних
задач і проблем, що потребує
оновлення та інтеграції знань,
часто в умовах
непов ної/не достатньої
інформації та суперечливих
вимог
Ум2 Провадження
дослідницької та/або
інноваційної діяльності

К1 Зрозуміле і недвозначне
донесення власних висновків,
а також знань та пояснень,
що їх обґрунтовують, до
фахівців і нефахівців,
зокрема до осіб, які
навчаються
К2 Використання іноземних
мов у професійній діяльності

АВ1 Прийняття рішень у
складних і
непередбачуваних умовах,
що потребує застосування
нових підходів та
прогнозування
АВ2 Відповідальність за
розвиток професійного
знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку
команди
АВЗ Здатність до
подальшого навчання, яке
значною мірою є
автономним та самостійним

Зні

Умі

К2

АВ1

Зн2

Умі

К1

АВ2

Умі
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Класифікація
компетентностей за НРК

Знання

Уміння

Комунікація

Зні Спеціалізовані концептуальні
знання, набуті у процесі навчання
та/або професійної діяльності на
рівні новітніх досягнень, які є
основою для оригінального
мислення та інноваційної
діяльності, зокрема в контексті
дослідницької роботи
Зн2 Критичне осмислення проблем
у навчанні та/або професійній
діяльності та на межі предметних
галузей

У м і Розв'язання складних
задач і проблем, що потребує
оновлення та інтеграції знань,
часто в умовах
неповної/недостатньої
інформації та суперечливих
вимог
Ум2 Провадження
дослідницької та/або
інноваційної діяльності

К1 Зрозуміле і недвозначне
донесення власних висновків,
а також знань та пояснень,
що їх обґрунтовують, до
фахівців і нефахівців,
зокрема до осіб, які
навчаються
К2 Використання іноземних
мов у професійній діяльності

Автономія та
відповідальність
АВ1 Прийняття рішень у
складних і
непередбачуваних умовах,
що потребує застосування
нових підходів та
прогнозування
АВ2 Відповідальність за
розвиток професійного
знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку
команди
АВЗ Здатність до
подальшого навчання, яке
значною мірою є
автономним та самостійним

(ЗК-11)
Спеціальні (фахові) компетентності (СК)
Здатність
до
розробки
стратегій
розвитку
підприємницької,
торговельної
та
біржової діяльності
на різних рівнях і
відповідних
рівнях
проектів (СК-01);
Готовність
застосовувати
методи
аналізу,
розробки,
пошуку

Зні

Умі

Зн2

Умі
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Класифікація
компетентностей за НРК

рішень
у
господарській
діяльності
і
оцінювання
ефективності
діяльності
підприємницьких,
торговельних
та
біржових
структур
(СК-02);
Здатність
застосовувати
інноваційні підходи
в
діяльності
підприємницьких,
торговельних
та
біржових
структур

Автономія та
відповідальність

Знання

Уміння

Комунікація

Зні Спеціалізовані концептуальні
знання, набуті у процесі навчання
та/або професійної діяльності на
рівні новітніх досягнень, які є
основою для оригінального
мислення та інноваційної
діяльності, зокрема в контексті
дослідницької роботи
Зн2 Критичне осмислення проблем
у навчанні та/або професійній
діяльності та на межі предметних
галузей

У м і Розв'язання складних
задач і проблем, що потребує
оновлення та інтеграції знань,
часто в умовах
неповної/недостатньої
інформації та суперечливих
вимог
Ум2 Провадження
дослідницької та/або
інноваційної діяльності

К1 Зрозуміле і недвозначне
донесення власних висновків,
а також знань та пояснень,
що їх обґрунтовують, до
фахівців і нефахівців,
зокрема до осіб, які
навчаються
К2 Використання іноземних
мов у професійній діяльності

АВ1 Прийняття рішень у
складних і
непередбачуваних умовах,
що потребує застосування
нових підходів та
прогнозування
АВ2 Відповідальність за
розвиток професійного
знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку
команди
АВЗ Здатність до
подальшого навчання, яке
значною мірою є
автономним та самостійним

Зн2

Ум2

К1

АВЗ
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(СК-03);
Здатність визначати
та
оцінювати
характеристики
товарів і послуг в
підприємницькій,
торговельній,
біржовій діяльності
(СК-04);
Знання і розуміння
нормативноправового
регулювання у сфері
підприємницької,
торговельної
та
біржової діяльності

Знання

Уміння

Комунікація

Зні Спеціалізовані концептуальні
знання, набуті у процесі навчання
та/або професійної діяльності на
рівні новітніх досягнень, які є
основою для оригінального
мислення та інноваційної
діяльності, зокрема в контексті
дослідницької роботи
Зн2 Критичне осмислення проблем
у навчанні та/або професійній
діяльності та на межі предметних
галузей

У м і Розв'язання складних
задач і проблем, що потребує
оновлення та інтеграції знань,
часто в умовах
неповної/недостатньої
інформації та суперечливих
вимог
Ум2 Провадження
дослідницької та/або
інноваційної діяльності

К1 Зрозуміле і недвозначне
донесення власних висновків,
а також знань та пояснень,
що їх обґрунтовують, до
фахівців і нефахівців,
зокрема до осіб, які
навчаються
К2 Використання іноземних
мов у професійній діяльності

Зні

Ум2

Зні

Умі

Автономія та
відповідальність
АВ1 Прийняття рішень у
складних і
непередбачуваних умовах,
що потребує застосування
нових підходів та
прогнозування
АВ2 Відповідальність за
розвиток професійного
знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку
команди
АВЗ Здатність до
подальшого навчання, яке
значною мірою є
автономним та самостійним

АВ2
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Класифікація
компетентностей за НРК

(СК-05);
Готовність
використовувати
сучасні досягнення
науки і передової
технології у науководослідних роботах у
сфері
підприємницької,
торговельної
та
біржової діяльності
(СК-06);
Здатність
ставити
завдання і обирати
методи дослідження,
інтерпретувати
та

Автономія та
відповідальність

Знання

Уміння

Комунікація

З н і Спеціалізовані концептуальні
знання, набуті у процесі навчання
та/або професійної діяльності на
рівні новітніх досягнень, які є
основою для оригінального
мислення та інноваційної
діяльності, зокрема в контексті
дослідницької роботи
Зн2 Критичне осмислення проблем
у навчанні та/або професійній
діяльності та на межі предметних
галузей

Умі Розв'язання складних
задач і проблем, що потребує
оновлення та інтеграції знань,
часто в умовах
не п о в ної/не достат н ьої
інформації та суперечливих
вимог
Ум2 Провадження
дослідницької та/або
інноваційної діяльності

К1 Зрозуміле і недвозначне
донесення власних висновків,
а також знань та пояснень,
що їх обґрунтовують, до
фахівців і нефахівців,
зокрема до осіб, які
навчаються
К2 Використання іноземних
мов у професійній діяльності

АВ1 Прийняття рішень у
складних і
непередбачуваних умовах,
що потребує застосування
нових підходів та
прогнозування
АВ2 Відповідальність за
розвиток професійного
знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку
команди
АВЗ Здатність до
подальшого навчання, яке
значною м і р о ю є
автономним та самостійним

Зн2

Ум2

К1

АВЗ

Зн2

Ум2

К1

АВЗ
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представляти
результати наукових
досліджень у сфері
підприємництва,
торгівлі та біржової
практики (СК-07);
Здатність
до
розробки
і
впровадження
інноваційних
технологій у сфері
підприємництва,
торгівлі та біржової
практики (СК-08);
Здатність ефективно
використовувати на

Автономія та
відповідальність

Знання

Уміння

Комунікація

Зні Спеціалізовані концептуальні
знання, набуті у процесі навчання
та/або професійної діяльності на
рівні новітніх досягнень, які є
основою для оригінального
мислення та інноваційної
діяльності, зокрема в контексті
дослідницької роботи
Зн2 Критичне осмислення проблем
у навчанні та/або професійній
діяльності та на межі предметних
галузей

У м і Розв'язання складних
задач і проблем, що потребує
оновлення та інтеграції знань,
часто в умовах
неповної/недостатньої
інформації та суперечливих
вимог
Ум2 Провадження
дослідницької та/або
інноваційної діяльності

К1 Зрозуміле і недвозначне
донесення власних висновків,
а також знань та пояснень,
що їх обґрунтовують, до
фахівців і нефахівців,
зокрема до осіб, які
навчаються
К2 Використання іноземних
мов у професійній діяльності

АВ1 Прийняття рішень у
складних і
непередбачуваних умовах,
що потребує застосування
нових підходів та
прогнозування
АВ2 Відповідальність за
розвиток професійного
знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку
команди
АВЗ Здатність до
подальшого навчання, яке
значною м і р о ю є
автономним та самостійним

Зні

Ум2

К1

АВЗ

К1

АВ2

Зні
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практиці різні освітні
теорії та психологопедагогічні
концепції в області
навчання (СК-09);
Здатність
проектувати
і
здійснювати освітній
процес
3
урахуванням
сучасної
соціокультурної
ситуації
та
рівня
розвитку особистості
(СК-10);
Визнання принципів

Автономія та
відповідальність

Знання

Уміння

Комунікація

Зні Спеціалізовані концептуальні
знання, набуті у процесі навчання
та/або професійної діяльності на
рівні новітніх досягнень, які є
основою для оригінального
мислення та інноваційної
діяльності, зокрема в контексті
дослідницької роботи
Зн2 Критичне осмислення проблем
у навчанні та/або професійній
діяльності та на межі предметних
галузей

У м і Розв'язання складних
задач і проблем, що потребує
оновлення та інтеграції знань,
часто в умовах
неповної/недостатньої
інформації та суперечливих
вимог
Ум2 Провадження
дослідницької та/або
інноваційної діяльності

К1 Зрозуміле і недвозначне
донесення власних висновків,
а також знань та пояснень,
що їх обґрунтовують, до
фахівців і нефахівців,
зокрема до осіб, які
навчаються
К2 Використання іноземних
мов у професійній діяльності

АВ1 Прийняття рішень у
складних і
непередбачуваних умовах,
що потребує застосування
нових підходів та
прогнозування
АВ2 Відповідальність за
розвиток професійного
знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку
команди
АВЗ Здатність до
подальшого навчання, яке
значною мірою є
автономним та самостійним

К1

АВ2

Зні

АВ2

Зн2
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Знання

Уміння

Комунікація

Зні Спеціалізовані концептуальні
знання, набуті у процесі навчання
та/або професійної діяльності на
рівні новітніх досягнень, які є
основою для оригінального
мислення та інноваційної
діяльності, зокрема в контексті
дослідницької роботи
Зн2 Критичне осмислення проблем
у навчанні та/або професійній
діяльності та на межі предметних
галузей

У м і Розв'язання складних
задач і проблем, що потребує
оновлення та інтеграції знань,
часто в умовах
неповної/недостатньої
інформації та суперечливих
вимог
Ум2 Провадження
дослідницької та/або
інноваційної діяльності

К1 Зрозуміле і недвозначне
донесення власних висновків,
а також знань та пояснень,
що їх обґрунтовують, до
фахівців і нефахівців,
зокрема до осіб, які
навчаються
К2 Використання іноземних
мов у професійній діяльності

гуманізму та етики,
розуміння
соціальних і
екологічних
наслідків своєї
професійної
діяльності і
необхідності
інтелектуальної
чесності, а також
дотримання
професійних
кодексів поведінки
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Автономія та
відповідальність
АВ1 Прийняття р і ш е н ь у
складних і
непередбачуваних умовах,
що потребує застосування
нових підходів та
прогнозування
АВ2 Відповідальність за
розвиток професійного
знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку
команди
АВЗ Здатність до
подальшого навчання, яке
значною м і р о ю є
автономним та самостійним

СВО ПУЕТ-2019

Класифікація
компетентностей за НРК

Знання

Уміння

Комунікація

Зні Спеціалізовані концептуальні
знання, набуті у процесі навчання
та/або професійної діяльності на
рівні новітніх досягнень, які є
основою для оригінального
мислення та інноваційної
діяльності, зокрема в контексті
дослідницької роботи
Зн2 Критичне осмислення проблем
у навчанні та/або професійній
діяльності та на межі предметних
галузей

У м і Розв'язання складних
задач і проблем, що потребує
оновлення та інтеграції знань,
часто в умовах
неповної/недостатньої
інформації та суперечливих
вимог
Ум2 Провадження
дослідницької та/або
інноваційної діяльності

К1 Зрозуміле і недвозначне
донесення власних висновків,
а також знань та пояснень,
що їх обґрунтовують, до
фахівців і нефахівців,
зокрема до осіб, які
навчаються
К2 Використання іноземних
мов у професійній діяльності

(СК-11)
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Автономія та
відповідальність
АВ1 Прийняття рішень у
складних і
непередбачуваних умовах,
що потребує застосування
нових підходів та
прогнозування
АВ2 Відповідальність за
розвиток професійного
знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку
команди
АВЗ Здатність до
подальшого навчання, яке
значною м і р о ю є
автономним та самостійним
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Додаток Б

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
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СК-10

СК-09

СК-07

СК-06

СК-05

СК-04

СК-03

СК-02

СК-01

ЗК-11

ЗК-10

ЗК-09

ЗК-08

ЗК-07

ЗК-06

ЗК-05

ЗК-04

ЗК-02

ЗК-01

1. Визначати,
аналізувати
проблеми та розробляти заходи
щодо їх вирішення.
2. Проводити
прикладні
дослідження
у
сфері
підприємницької,
торговельної
та біржової діяльності.
3. Організовувати
пошук,
самостійний
відбір,
якісну
обробку інформації з різних
джерел для формування банків
даних у сфері підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності.
4. Застосовувати
бізнескомунікації
для
підтримки
взаємодії підприємства з його
внутрішнім
та
зовнішнім
середовищем.
5. Продукувати
та

і г-ю

Таблиця 2
Матриця відповідності компетентностей та результатів навчання за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність освітня програма «Товарознавство та експертиза в митній справі»
Компетентності
Спеціальні (фахові)
Інтеграль
Загальні компетентності
Програмні результати
компетентності
на
навчання
оо
т
компетент
о1
оі
ність
го
О
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Компетентності

аргументувати нові ідеї в сфері
підприємницької,
торговельної
та біржової діяльності
6. Показувати
уміння
працювати
автономно та в
команді,
мати
навички
міжособистісної взаємодії, які
дозволяють
досягати
професійних цілей.
7. Застосовувати
знання
іноземної мови в професійній
діяльності.
8. Демонструвати
вміння
працювати
на
міжнародних
ринках.
9. Застосовувати
знання
й
уміння
щодо
ефективної
організації
зовнішньоекономічної діяльності
підприємницьких, торговельних
та
біржових
структур
з
урахуванням
ринкової
кон'юнктури і діючих правових

+
+

+
+
+
+

+

+
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СК-11

СК-10

СК-09

СК-08

СК-07

СК-06

СК-05

СК-04

СК-02

СК-01

ЗК-11

ЗК-10

ЗК-09

ЗК-08

ЗК-07

ЗК-06

ЗК-05

ЗК-04

сп
о1
РО

СК-03

Спеціальні (фахові)
компетентності

Загальні компетентності
ЗК-02

Інтеграль
на
компетент
ність

ЗК-01

Програмні результати
навчання

СВО ПУЕТ-2019

Компетентності

норм.
10.На
основі
діагностики
проблемних
ситуацій
обґрунтовувати рішення в т.ч. в
умовах
невизначеності
та
ризиків.
11. Проявляти
ініціативу
і
підприємливість
в
різних
напрямах
професійної
діяльності,
брати
відповідальність за результати.
12.Визначати та впроваджувати
стратегічні
плани
розвитку
суб'єктів
господарювання
у
сфері підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності.
13. Застосовувати
методи
наукових досліджень у сфері
підприємництва,
торгівлі
та
біржової діяльності для обробки
та
інтерпретації
професійної
інформації, отримувати факти на
основі спостережень, наукового

+
+

+
+

+
+

+

+

ЗО

СК-11

СК-10

СК-09

СК-08

СК-07

СК-06

СК-05

СК-04

СК-02

СК-01

ЗК-11

ЗК-10

ЗК-09

ЗК-08

ЗК-07

ЗК-06

ЗК-05

ЗК-04

ЗК-02

сп
о1
го

СК-03

Спеціальні (фахові)
компетентності

Загальні компетентності
ЗК-01

Програмні результати
навчання

Інтеграль
на
компетент
ність

СВО ПУЕТ-2019

Ком петентності

аналізу, практичного досвіду та
спеціалізованих досліджень.
14. Впроваджувати
та
реалізовувати
інноваційні
проекти в процес діяльності
господарюючих
суб'єктів
з
метою створення умов для
ефективного
функціонування
підприємницьких, торговельних
та біржових структур
15.Оцінювати товари і послуги в
підприємницькій,
торговельній
та біржовій діяльності та робити
висновки.
16. Застосовувати
одержані
знання та уміння нормативноправового регулювання у сфері
підприємницької,
торговельної
та біржової діяльності.
1 7. Використовувати
сучасні
досягнення науки і передової
технології у науково-дослідних
роботах
у
сфері

+

+

+
+

+
+

+

+
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Компетентності

підприємницької,
торговельної
та біржової діяльності.
18. Демонструвати
критичне
мислення,
здатність
адаптуватись та діяти в новій
ситуації.
19. Обґрунтовувати, розробляти
інноваційні
пропозиції
та
визначати умови їх реалізації в
підприємницькій,
торговельній
та біржовій діяльності.
20. Поглибити
і
закріпити
здобуті
теоретичні
знання;
сформувати навички і вміння
щодо
специфіки
освітньої
діяльності
у
вищому
навчальному закладі.
21. Організовувати
систему
підготовки,
підвищення
кваліфікації та перепідготовки
кадрів
із
застосуванням
інноваційних технологій у сфері
підприємництва,
торгівлі
та

+
+
+
+

+
+

+
+
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Компетентності
Програмні результати
навчання

біржової практики.
22.
Розробляти заходи щодо
ефективного
управління
охороною
праці,
поліпшення
умов праці та цивільного захисту
з
урахуванням
досягнень
науково-технічного прогресу та
міжнародного досвіду.

Інтеграль
на
компетент о
ність
го

Спеціальні (фахові)
компетентності
чо чО с-» оо Оч о
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(М го
о о О О о о О
о о о о о о о о
X
«
« & «
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«
го
го го 00 00 00 оо го го О и О О О О V о О о
Загальні компетентності
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Таблиця З
Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний
час за циклами підготовки
Максимальний навчальний час
за циклами (акад.
Цикл підготовки
год./кредитів)
990/33
Обов'язкові навчальні дисципліни
210/7
Цикл
професійно-орієнтованої
гуманітарної та соціально-економічної
підготовки (ОПОГСЕП)
практичної

780/26

Вибіркові навчальні дисципліни
Цикл
професійної
та
практичної
підготовки (ВПГІ)
Вибірковий блок 1
Вибірковий блок 2
Вибірковий блок 3
Вибірковий блок 4
Вибірковий блок 5
Практична підготовка (ПП)

810/27
810/27

315/10,5

Підсумкова атестація
Разом

585/19,5
2700/90

Цикл
професійної
підготовки (ОПП)

та
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Таблиця 4
Перелік навчальних дисциплін освітньо-професійної програми за циклами

№
з/п

Назва навчальної дисципліни

Обов'язкові навчальні дисципліни
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціальноекономічної підготовки
1 Основи лідерства
2 Методологія і організація наукових досліджень
Цикл професійної та практичної підготовки
3 Експертний консалтинг (частина І)
4 Експертний консалтинг (частина II)
5 Еко- та ГМО-продукти
6 Міжнародна торгівля
7
8
9

Міжнародне технічне регулювання
Управління якістю
Курсова робота зі спеціальності

Вибіркові навчальні дисципліни
Цикл професійної та практичної підготовки
Вибірковий блок 1
10 Митна справа
Митна логістика
Вибірковий блок 2
11 Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та
культурних цінностей
Організація боротьби з контрабандою та порушення
митних правил
Вибірковий блок 3
12 Експертиза наркотичних, отруйних та вибухонебезпечних
речовин

Максимальна
кількість
навчальних
годин / кредитів
вивчення
дисципліни

990/33
210/7
90/3
120/4
780/26
120/4
120/4
120/4
120/4
120/4
120/4
60/2
810/27
810/27

180/6

180/6

150/5

Технологічна експертиза
Вибірковий блок 4
13 Експертиза послуг
150/5

Порівняльне тестування
Вибірковий блок 5
14 Експертиза в митній справі та міжнародній торгівлі
Експертиза документів
35
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№
з/п

Назва навчальної дисципліни

Практична підготовка
15 Виробнича переддипломна практика
Підсумкова атестація
16 Дипломна магістерська робота
Підсумкова атестація
Загальна кількість годин навчальних занять

36

Максимальна
кількість
навчальних
годин / кредитів
вивчення
дисципліни

315/10,5
315/10,5

585/19,5
555/18.5
30/1

2700/90

