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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ
А. Рецензія (представників академічної спільноти (ВНЗ, національної та галузевої академій
наук, тощо)
Виконавчого
директора
Українського
науково-технологічного
(Дипломатична місія Європейського союзу) Куртіса Белаяца.

центру

Б. Відгук представників професійних асоціацій та представників ринку праці
Генерального директора Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих
підприємств України Биковця Вячеслава Михайловича.
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ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складі:
Інформація про
наукову діяльність
(основні публікації за
Відомості про
Найменування
Науковий ступінь,
напрямом, науковоПрізвище,
Найменування
підвищення
закладу, який
шифр і найменування
Стаж
дослідна робота,
ім’я, по
посади
кваліфікації
закінчив викладач
наукової спеціальності,
науковоучасть у
батькові
(для сумісників
викладача
(рік закінчення,
тема дисертації, вчене
педагогічно
конференціях і
керівника та — місце основної
(найменування
спеціальність,
звання, за якою
ї та/або
семінарах, робота з
членів
роботи,
закладу, вид
кваліфікація згідно з
кафедрою
наукової
аспірантами та
проектної
найменування
документа, тема, дата
документом про вищу
(спеціальністю)
роботи
докторантами,
групи
посади)
видачі)
освіту)
присвоєно
керівництво
за 5 років
науковою роботою
студентів)
за 5 років
(кафедра підприємництва, спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Економічна безпека
підприємництва») магістр заочної форми навчання
Гура
Доцент кафедри Київський
Кандидат економічних 12 р.
Автор і співавтор
1. У лютому 2012 р.
Вікторія
підприємництва
національний
наук,
08.00.04
понад 60 публікацій, з
отримала
сертифікат
Леонідівна
університет
імені економіка та управління
них 2 наукового та 6
Інституту
філології
Тараса
Шевченка, підприємствами
(за
навчальноКиївського
2006,
видами
економічної
методичного
національного
спеціальність
– діяльності),
тема
характеру, брала
університету
імені
економіка
дисертації «Формування
участь в роботі 50
підприємства,
та реалізація потенціалу
міжнародних науково- Тараса Шевченка, який
засвідчує
складання
кваліфікація – магістр конкурентоспроможност
практичних
кваліфікаційного іспиту
економічних наук
і
підприємств
конференцій.
молокопереробної галузі
Керівництво науковою з англійської мови за
Програмою додаткової
України»
роботою студентів:
(до
вищої)
освіти
Диплом ДК №0032019
- науковий керівник
іноземної мови для
від 19.01.2012
робіт студентівучасників Міжнародної наукових і професійних
цілей, що вважається
науково-практичної
достатнім
для
конференції
здійснення
навчання
“Шевченківська
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весна”;
- керівництво
курсовими роботами
студентів бакалаврату,
випускними
кваліфікаційними
роботами студентів
магістратури,
бакалаврату;
- керівництво
виробничою
практикою у студентів
ОР «бакалавр» і
науково-дослідною у
студентів ОР
«магістр»;
- організатор
проведення курсів
Школи Соціального
підприємця IBS для
студентів і викладачів
економічного
факультету.
- технічний секретар
відбіркової комісії за
ОКР «Магістр» у
2010/2011 н.р.,
технічний секретар
відбіркової комісії за
ОС «Бакалавр»
2016/2017 н.р.,
2017/2018 н.р.,
2018/2019 н.р.,
2019/2020 н.р., член
апеляційної
приймальної комісії у

студентів
фахових
дисциплін англійською
мовою.
2. Пройшла стажування
у Спілці підприємців
малих,
середніх
і
приватизованих
підприємств
України
(строком з 01.09.2014 р.
по
31.12.2014
р.)
відповідно до наказу по
університету № 656-32
від 24.07.2014 р. та
Угоди
про
співробітництво
від
02.02.2010 р.
3.
Прослухала
2428.11.2014
р.
Міжнародний
навчальний
курс
з
Соціального
підприємництва SE-03A.
Сертифікат
з
Міжнародного
навчального курсу з
Соціального
підприємництва SE-03A.
4. 26-28.10.2015 р. триденний
семінар
Researcher
Connect
workshop
(Зв'язки
науковця),
British
Council
Ukraine
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2011/2012 н.р.,
2012/2013 н.р.,
2013/2014 н.р.,
2014/2015 н.р.,
2015/2016, 2018/2019
н.р. за ОКР «Магістр».

(Британська Рада в
Україні),
м.
Київ.
Отримала сертифікат.
5. 09-13.11.2015 р. Міжнародний
навчальний
курс
з
Інноваційного
менеджменту IM-03-A.
Сертифікат
з
Міжнародного
навчального курсу з
Інноваційного
менеджменту IM-03-A.
6. 10-16.01.2016 р. інтенсивний курс з
підвищення
педагогічної
майстерності в межах
програми «Англійська
для університетів».
Організатори:
British Council Ukraine
(Британська Рада в
Україні) та Oxford
University (Університет
Оксворду), м. Київ.
Отримала сертифікат з
педагогічної
майстерності (English as
a Medium of Instruction).
7. 02-08 травня 2016 р.
Міжнародне
наукове
стажування в Інституті
Доктора
Яна-Урбана
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Сандала: науковий курс
VP-01-A Що таке наука?
(Норвегія).
8. 11-19 серпня 2016 р.
міжнародне
наукове
стажування
з
підвищення
педагогічної
майстерності в Чеській
академії наук, м. Прага.
9. 25-29 серпня 2016 р.
підвищення професійної
кваліфікації в Літній
школі
English
for
Universities project від
British Council, м. Одеса.
Отримала Сертифікат.
10. 07-16 листопада
2016 р. Міжнародний
навчальний
курс
з
Управління
сервісом
SV-03-A. Сертифікат з
Міжнародного
навчального курсу з
Управління
сервісом
SV-03-A.
18 листопада 2016 р. отримання
Диплому
Школи
Соціального
підприємця
IBS
Інституту Доктора ЯнаУрбана
Сандала
(Норвегія)
після
завершення
трьох
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навчальних курсів: SE03-A, IM-03-A, SV-03-A.
11. 04-12 січня 2017
року
Міжнародне
наукове стажування в
Інституті Доктора ЯнаУрбана
Сандала:
завершення наукового
курсу VP-01-A Що таке
наука?
(Норвегія).
Отримала Сертифікат.
12. 13 – 20 січня 2018 р.
– міжнародне наукове
стажування в Інституті
Доктора
Яна-Урбана
Сандала
(Норвегія):
написано
наукову
статтю,
прослухано
лекції
з
історії
соціального
підприємництва
та
впливу демократії на
розвиток
підприємництва.
Отримала Сертифікат.
13. 20 березня – 24
квітня 2018 р. – участь у
спецкурсі
«TaxLab.
Податкова лабораторія»,
економічний факультет,
Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка. Організатор
Deloitte.
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14. 8 - 14 липня 2018
року – участь у 4-й
Літній школі з питань
стратегічного торгового
контролю
та
нерозповсюдження
радіологічних, хімічних,
біологічних,
ядерних
(РХБЯ)
товарів
та
технологій
на
запрошення
науковотехнічного центру в
Україні (УНТЦ). Літня
школа була організована
Європейською Комісією
в межах програми EU
Р2Р
(Європейська
комісія: мир для людей)
за
сприяння
Королівського Коледжу
Лондона
(Велика
Британія) та Льєжського
Університету (Бельгія).
Отримала Диплом.
15. 02 вересня 2017 – 07
грудня
2018
р.
професійна
кваліфікаційна програма
«Школа
польського
права», Факультет права
та
адміністрування,
Варшавський
університет,
Юридичний факультет
Київського
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національного
університету
імені
Тараса Шевченка, Київ.
Отримала Сертифікат.
16. 20 – 24 травня 2019
р. – навчальний курс
УНТЦ
«Товари
та
технології подвійного
використання: загальна
правова основа, ключові
моменти,
технічні
аспекти
та
тестові
ситуації за режимами
РКРТ
і
ГЯП»,
організатор
УНТЦ,
Торгово-промислова
палата України, м. Київ.
Отримала Сертифікат.
17. 29 вересня - 05
жовтня 2019 р. (м.
Гаага,
Королівство
Нідерландів) – участь у
навчанні
на
тему:
«Роззброєння
та
нерозповсюдження
зброї
масового
знищення»,
організованого
Інститутом ASSER за
сприяння
УНТЦ
(Українського науковотехнологічного центру,
дипломатична місія ЄС)
Отримала Сертифікат.
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18. 07 - 31 жовтня 2019
р. (м. Варшава і м.
Краків,
Польща)
участь
у
проекті
«Інноваційний
університет і лідерство:
інтердисциплінарність
та
міжгалузевість
і
стратегії
розвитку
університету» на базі
Варшавського
та
Ягеллонського
університетів.
Члени проектної групи
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Мазур Ірина Завідувач
Іванівна
кафедри
підприємництва

Київський ордена
Леніна державний
університет ім. Т. Г.
Шевченка
1980
спеціальність політична економія
кваліфікація економіст, викл
адач політичної
економії
(диплом Ж
№ 112729
реєстраційний
№ 532)

Доктор економічних
наук
08.00.01 економічна
теорія та історія
економічної думки,
(ДД № 006260 від
13.12.2007).
Докторська дисертація
«Детінізація економіки в
трансформаційних
суспільствах»;
професор кафедри
підприємництва
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка (12ПР
№ 007055 від 01.07.2011)

28 р.

Автор та співавтор
Автор та співавтор
понад 130 наукових та
навчально-методичних
публікацій.
Член Вченої ради
економічного
факультету; заступник
голови; учений
секретар
спеціалізованої вченої
ради Д 26.001.13.
Робота з аспірантами:
захищено під
керівництвом 6
кандидатських
дисертацій.
Наразі керує науковою
роботою 2
аспірантами, 1
іноземець з
Азербайджану.
Керівництво науковою
роботою студентів:
- науковий керівник
робіт студентівучасників Міжнародної
науково-практичної
конференції
“Шевченківська
весна”;
- керівництво
курсовими роботами
студентів бакалаврату,
випускними
кваліфікаційними
роботами студентів

1.
Свідоцтво
про
підвищення кваліфікації
12СПК 918281
підвищувала
кваліфікацію
в
Київському університеті
ринкових відносин
МОН
України
за
програмою «Менеджер з
розвитку бізнесу»
з 15 червня по 14 серпня
2015 року
2. У 2016 р. отримала
сертифікат № 24820
«Перші Київські курси
іноземних
мов»,
оволоділа
програмою
рівня В2, реєстр №2820
3. Липень 2018 р.
(Австрія, м. Баден) –
участь у ІV-й Літній
школі з питань
стратегічного торгового
контролю та
нерозповсюдження
радіологічних, хімічних,
біологічних, ядерних
(РХБЯ) товарів та
технологій на
запрошення науковотехнічного центру в
Україні (УНТЦ). Літня
школа організована
Європейською Комісією
в межах програми EU
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магістратури.

Р2Р (Європейська
комісія: мир для людей)
за сприяння
Королівського Коледжу
Лондона (Велика
Британія) та Льєжського
Університету (Бельгія).
Отримала Диплом
(диплом від 13.07.2018).
4. 20 – 24 травня 2019 р.
–навчальний курс
УНТЦ «Товари та
технології подвійного
використання: загальна
правова основа, ключові
моменти, технічні
аспекти та тестові
ситуації за режимами
РКРТ і ГЯП»,
організатор УНТЦ,
Торгово-промислова
палата України, м. Київ.
Отримала Сертифікат.
5. 23-24 вересня 2019
року – участь в заході
«Залучення у галузь» за
підтримки Партнерської
програми з ЄС з
експортного контролю
та у співпраці з
Державною службою
експортного контролю
України. Отримала
сертифікат.
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6. 29 вересня - 05
жовтня
2019
р.
(Королівство
Нідерландів (м. Гаага)
участь у навчанні на
тему: «Роззброєння та
нерозповсюдження
зброї
масового
знищення»,
організованого
Інститутом ASSER за
сприяння
УНТЦ
(Українського науковотехнологічного центру,
дипломатична місія ЄС).
Отримала Сертифікат.

Богуславський
Олександр
Володимирович

Доцент
Київський
кафедри
національний
підприємництва університет імені
Тараса Шевченка,
2001 р.,
спеціальність економічна теорія,
кваліфікація економіст, викладач
економічних
дисциплін

Кандидат економічних 18 років
наук, 08.01.01 економічна теорія, тема
дисертації «Перехідна
економіка: суть,
суперечності та
тенденції розвитку»
Диплом ДК №040964
від 10.05.2007.,
доцент кафедри
підприємництва
Атестат 12 ДЦ
№034307 від

Автор та співавтор
понад 66 наукових та
навчальнометодичних
публікацій, прийняв
участь в роботі 39
міжнародних
науково-практичних
конференцій.
Керівництво
науковою роботою
студентів:
- керівництво

1.09.2016 - 30.12.2016
р - стажування у
Спілці
підприємців
малих, середніх і
приватизованих
підприємств України
відповідно до наказу
по
університету
№623-32
від
21.07.2016р. та Угоди
про співробітництво
від 02.02.2010 р.
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01.03.2013.

курсовими роботами
студентів
бакалаврату,
випускними
кваліфікаційними
роботами студентів
магістратури

2. Січень – червень
2016 р. проходження
курсів
англійської
мови у ПП «Перші
Київські
курси
іноземних мов і К»,
оволодів програмою
рівня В1. У червні
2016
склав
кваліфікаційний іспит.
Отримав
свідоцтво
№02/06
від
03.06.2016.
3. 02-11.11.2016 р. Міжнародний
навчальний курс з
Соціального
підприємництва SE03-A. Сертифікат з
Міжнародного
навчального курсу з
Соціального
підприємництва SE03-A.
4. Березень – червень
2017 р. проходження
курсів
англійської
мови
в
Інституті
філології Київського
національного
університету
імені
Тараса
Шевченка.
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Рівень В2. У червні
2017
р.
склав
кваліфікаційний іспит.
Отримав сертифікат
№3098 від 14.06.2017
р.
5.
23.10.2017
02.11.2017
р.
Міжнародний
навчальний курс з
Інноваційного
менеджменту IM-03A.
Сертифікат
з
Міжнародного
навчального курсу з
Інноваційного
менеджменту IM-03A.
6.
21.05.2018
р.
Міжнародний тренінг
«Передова практика
освіти
підприємництву.
Креативні
методи
навчання»
англійською мовою:
«YEP Training for
Universities'
representatives».
Сертифікат
від
21.05.2018.
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7. 05.11.2018 р. –
14.11.2018
р.
Міжнародний
навчальний курс з
Управління сервісом
SV-03-A. Сертифікат з
Міжнародного
навчального курсу з
Управління сервісом
SV-03-A
від
16.11.2018.
16.11.2018 р. отримав
Диплом
Школи
Соціального
підприємця Інституту
Доктора Яна-Урбана
Сандала (Норвегія).
8. 05-06.04.2019 р. Міжнародний тренінг
«Economic Security of
Entrepreneurship:
export control rules of
dual use goods and
technologies»
англійською мовою.
Сертифікат від
06.04.2019.
9. 20-24.05.2019 р.
пройшов наукове
міжнародне
стажування у STCU
Spring University on
16

Export Control for the
GUAM Countries
англійською мовою.
Успішно склав іспит
та отримав
сертифікат.
Євтушевська
Ольга
Володимирівна

Доцент
кафедри
підприємництва

Київський
національний
університет імені
Тараса Шевченка,
2007 р., спеціальність
-економічна теорія,
кваліфікація - магістр
економічних наук

кандидат економічних
наук, 08.00.01 –
економічна теорія та
історія економічної
думки, тема дисертації
“Розвиток
корпоративних відносин
у ринковій економіці”,
Диплом ДК №066576 від
23.02.2011

12 р.

Автор і співавтор
понад 40 наукових та
навчально-методичних
публікацій.
Керівництво науковою
роботою студентів:
- науковий керівник
робіт студентівучасників Міжнародної
науково-практичної
конференції
“Шевченківська
весна”.

1. З 1.02.2014р. по
30.06.2014р стажування
у Спілці підприємців
малих,
середніх
і
приватизованих
підприємств
України
відповідно до наказу по
університету з відривом
від виробництва згідно
наказу по КНУ імені
Тараса Шевченка №76632 від 17.07.2013. та
Угоди
про
співробітництво від 2
лютого 2010р.
2. Стажування у Спілці
підприємців
малих,
середніх
і
приватизованих
підприємств
України
(строком з 1.02.2017р.
по
30.06.2017р.)
з
відривом
від
виробництва
згідно
наказу по КНУ імені
Тараса Шевченка №74632 від 04.10.2016р.
3.
Участь
в
Міжнародній науково-
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дослідній конференції
“Development of socioeconomic systems in
global
competitive
environment”
(сертифікат
від
24.05.2019).
4. Сертифікат участі в
Міжнародній науководослідній конференції
“Corporate governance,
strategies,
technology,
processes”(сертифікат
від 26.10.2018).
При

розробці

проекту

Програми

враховані

вимоги:

освітнього

стандарту

спеціальності

076

«Підприємництво,

торгівля

та

біржова

діяльність»
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
«Економічна безпека підприємництва»
зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації

1 – Загальна інформація
Ступінь вищої освіти: магістр
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Освітня програма: Економічна безпека підприємництва
Degree: Master
Specialty: 076 Business, Trade and Exchange activities
Educational program: Economic security of Entrepreneurship

Мова(и) навчання і оцінювання

Обсяг освітньої програми
Тип програми
Повна назва закладу вищої освіти, а
також структурного підрозділу у якому
здійснюється навчання

Українська
Ukrainian
Англійська
English
90 кредитів ECTS, 1,5 роки або три семестри
90 ECTS credits, 1,5 year or 3 semesters
освітньо-професійна
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, економічний факультет
Taras Shevchenko National university of Kyiv,
Department of Entrepreneurship of the Faculty of Economics

Назва закладу вищої освіти який бере
участь у забезпеченні програми
(заповнюється для програм подвійного і
спільного дипломування)

Офіційна назва освітньої програми,
ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації ВНЗ-партнера мовою
оригіналу (заповнюється для програм

-

подвійного і спільного дипломування)

Наявність акредитації
Цикл/рівень програми
НPK України – 8 рівень, FQ-EHEA - другий, QFLLL - 7
Передумови
Документ першого освітнього рівня
Форма навчання
Заочна
Термін дії освітньої програми
5 років
Інтернет-адреса постійного розміщення
http://econom.univ.kiev.ua/ru/departments/entrepreneurship/
опису освітньої програми
2 – Мета освітньої програми
Мета програми (з врахуванням рівня
Надати освіту в області підприємництва, торгівлі та
кваліфікації)
експортного контролю із доступом до працевлаштування
в державних і приватних установах, підготовка фахівців з
підприємництва, торгівлі та експортного контролю
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь знань /
Управління та адміністрування / Підприємництво,
спеціальність / спеціалізація програми)
торгівля та біржова діяльність / Економічна безпека
підприємництва
Орієнтація освітньої програми
Освітньо-професійна прикладна
Основний фокус освітньої програми та
Спеціальна освіта з економічної безпеки підприємництва
спеціалізації
за спеціальністю Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Особливості програми
Кращі студенти мають можливість пройти стажування за
кордоном
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4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування
Робочі місця в компаніях різних видів управління та
адміністрування; економічної та освітньої діяльності
Подальше навчання
Має можливість продовжувати навчання в аспірантурі
для здобуття наукового ступеня «доктор філософії»
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання
Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Лекції,
семінари, практичні заняття, бізнес-тренінги, самостійна
робота на основі підручників та конспектів, консультації
із
викладачами.
Проходження
науково-дослідної
практики, звіт з якої захищається та обговорюється за
участі викладачів та одногрупників. Написання
кваліфікаційної роботи магістра, яка презентується та
обговорюється за участі викладачів, запрошених
практиків та одногрупників
Оцінювання
Письмові та усні іспити, диференційовані заліки, захист
індивідуальних робіт, презентації, поточний контроль,
звіт з практики, захист магістерської роботи
6 – Програмні компетентності
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у
галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених
умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК 1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до
спільної мети.
ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших
галузей
знань/видів
економічної
діяльності).
ЗК 5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених
завдань і взятих обов’язків.
ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість
виконуваних робіт.
ЗК 7. Здатність спілкуватися професійною іноземною
мовою.
Спеціальні (фахові, предметні)
СК 1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію
компетентності (СК)
розвитку
підприємницьких,
торговельних
та/або
біржових структур.
СК 2. Здатність проводити оцінювання продукції, товарів
і послуг в підприємницькій, торговельній та/або біржовій
діяльності
СК 3. Здатність до ефективного управління діяльністю
суб’єктів господарювання в сфері підприємництва,
торгівлі та/або біржової діяльності.
СК 4. Здатність до вирішення проблемних питань і
прийняття управлінських рішень у професійній
діяльності.
СК 5. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних
проектів в підприємницькій, торговельній та/або
біржовій діяльності.
СК 6. Здатність планувати і проводити наукові
дослідження
з
використанням
теоретичних
та
прикладних досягнень в сфері підприємництва, торгівлі
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та/або біржової діяльності.
СК 7. Здатність вирішувати задачі прогнозування
процесів розвитку підприємницьких, торговельних та/або
біржових структур із використанням економікоматематичних методів та інформаційних технологій.
7 – Програмні результати навчання
Програмні результати навчання
ПРН 1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і
самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній
діяльності.
ПРН
2.
Визначати,
аналізувати
проблеми
підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та
розробляти заходи щодо їх вирішення.
ПРН 3. Вміти розробляти заходи матеріального і
морального
заохочення
та
застосовувати
інші
інструменти мотивування персоналу й партнерів для
досягнення поставленої мети.
ПРН 4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки
взаємодії з представниками різних професійних груп.
ПРН 5. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою
самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері
підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.
ПРН 6. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для
забезпечення якості виконуваних робіт і визначати їх
ефективність.
ПРН 7. Визначати та впроваджувати стратегічні плани
розвитку
суб’єктів
господарювання
у
сфері
підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.
ПРН 8. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також
процеси, що відбуваються в підприємницьких,
торговельних та/або біржових структурах, і робити
відповідні висновки для прийняття управлінських
рішень.
ПРН 9. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на
забезпечення
ефективності
діяльності
суб’єктів
господарювання у сфері підприємницької, торговельної
та/або біржової діяльності.
ПРН 10. Вміти вирішувати проблемні питання, що
виникають в діяльності підприємницьких, торговельних
та/або біржових структур за умов невизначеності та
ризиків.
ПРН 11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою
створення умов для ефективного функціонування та
розвитку
підприємницьких,
торговельних
та/або
біржових структур.
ПРН 12. Планувати і виконувати наукові дослідження,
презентувати й обговорювати їх результати державною
та іноземною мовами.
ПРН 13. Застосовувати сучасні дослідницькі технології
та методи досліджень у сфері підприємництва, торгівлі
та/або біржової діяльності.
ПРН 14. Моделювати і прогнозувати процеси розвитку
підприємницьких,
торговельних
та/або
біржових
структур з використанням економіко-математичного
інструментарію та інформаційних технологій.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Планується залучення фахівців-практиків з іноземних
Специфічні характеристики кадрового
ЗВО та дослідницьких установ
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забезпечення
Специфічні характеристики
матеріально-технічного забезпечення
Специфічні характеристики
інформаційного та навчальнометодичного забезпечення
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність
Міжнародна кредитна мобільність
Навчання іноземних здобувачів вищої
На загальних умовах
освіти
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИТА ЇХ
ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
2.1 Перелік компонент ОП
Код н/д
1

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.

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
2
Обов’язкові компоненти ОП

Кількість
кредитів

Basic Knowledge of CBRN / Базові знання про
РХБЯ *
Безпека бізнесу
Globalization challenges / Глобалізаційні виклики*
Правове регулювання економічної безпеки
Стратегічне управління
Global Trade controls / Світові торгівельні
режими*
Export control of dual-use goods and technologies /
Експортний контроль товарів і технологій
подвійного використання*
Відповідальна поведінка підприємця
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Митна безпека
Детінізація підприємницької діяльності
Кібернетична безпека
Експертиза та сертифікація товарів і технологій
подвійного використання
Кваліфікаційна робота магістра
Виробнича практика

3

Форма
підсумкового
контролю
4

5,0

ІСПИТ

4,0
4,0
3,0
4,0
4,0

ІСПИТ
ЗАЛІК
ЗАЛІК
ЗАЛІК
ІСПИТ

4,0

ІСПИТ

3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

ЗАЛІК
ІСПИТ
ЗАЛІК
ІСПИТ
ЗАЛІК
ЗАЛІК

9,0
6,0

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

ЗАХИСТ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
ЗАЛІК
66

Дисципліни вибору студента
Вибір з переліку
(студент має вільно обрати 5 дисциплін)

Блок 1
ВК 1.1
ВК 1.2

Фінансова безпека підприємництва
Міжнародне технічне регулювання

5,0
5,0

ІСПИТ
ІСПИТ

Управління біобезпекою на підприємстві
Соціально-екологічна безпека

5,0
5,0

ІСПИТ
ІСПИТ

Хіміко-аналітичний контроль товарів та
технологій подвійного використання
Інвестиційна безпека підприємництва

5,0

ІСПИТ

5,0

ІСПИТ

Техніко-технологічна безпека підприємництва

5,0

ІСПИТ

Блок 2
ВК 2.1
ВК 2.2

Блок 3
ВК 3.1
ВК 3.2

Блок 4
ВК 4.1
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ВК 4.2

Енергетична безпека підприємництва

5,0

ІСПИТ

4,0
4,0

ЗАЛІК
ЗАЛІК

Блок 5
ВК 5.1 Електронний бізнес
ВК 5.2 Інноваційне підприємництво
Загальний обсяг компонент блоку:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

24
90

* дисципліни можуть викладатися англійською мовою.
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2.2 Структурно-логічна схема ОП «Економічна безпека підприємництва».

Відповідальна
поведінка
підприємця
Globalization
challenges

Правове
регулювання
економічної
безпеки

Вибіркові
дисципліни

Митна безпека

Експертиза та
сертифікація товарів
і технологій
подвійного
використання

Export control of
dual-use goods
and technologies

Global Trade
controls

Кваліфікаційна
робота магістра

Безпека бізнесу

Стратегічне
управління

Виробнича практика

Basic Knowledge
of CBRN

Кібернетична
безпека
Детінізація
підприємницької
діяльності

Міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація випускників освітньої програми «Економічна безпека підприємництва» спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється у формі публічного захисту випускної роботи та
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня магістра освітньої кваліфікації
«Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за освітньою програмою «Економічна безпека
підприємництва»»:
1. Захист кваліфікаційної роботи магістра. На захисті випускної роботи перевіряються вміння використовувати
теоретичні знання та практичні навички з підприємництва, вміння коректного застосування правил експортного
контролю (ПРН2, ПРН6, ПРН8, ПРН14). Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі
або проблеми в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог. У кваліфікаційній роботі не повинно
бути академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на
офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.
2. Окремим рішенням екзаменаційної комісії може бути присвоєна кваліфікація «Фахівець з експортного
контролю». Умовами присвоєння є отримання оцінки не нижче 75 балів з 7 дисциплін блоку обов’язкових
дисциплін, у тому числі з виробничої практики; будь-яких 4 дисциплін блоку дисциплін за вибором студента; за
захист підсумкової кваліфікаційної роботи.
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ОБОВ’ЯЗКОВИМ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Компетентності

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.
ВК 1.1
ВК 1.2
ВК 2.1
ВК 2.2

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+ + +
+
+ +
+ +
+
+
+
+
+
+
+ +
+ +
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+ +

ФК-7

ФК-6

ФК-5

ФК-4

ФК-3

ФК-2

ФК-1

ЗК-7

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+

ЗК-6

+
+

+
+
+

ЗК-5

+
+

ЗК-4

+
+
+

ЗК-3

ЗК-2

ОК 1.

Спеціальні (фахові)
компетентності

Загальні компетентності
ЗК-1

ІК

Інтегральна
компетентність
Компоненти освітньої
програми

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
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Компетентності

ВК 3.1
ВК 3.2
ВК 4.1
ВК 4.2
ВК 5.1
ВК 5.2

Гарант освітньої
програми

+

+

+
+

+

+

+
+
+ +
+

+

+
+ + +
+ + + + +
+ + + + +
+
+
+ + + + +

ФК-7

ФК-6

ФК-5

ФК-4

ФК-3

ФК-1

ЗК-7

ЗК-6

ЗК-5

ЗК-4

ЗК-3

ЗК-2

+
+
+
+
+
+

ФК-2

Спеціальні (фахові)
компетентності

Загальні компетентності
ЗК-1

ІК

Інтегральна
компетентність
Компоненти освітньої
програми

+

+
+

к.е.н. Гура В.Л.
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ
КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ОК 7.

+

+

ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

+
+

ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.
ОК 14.
ОК 15.
ВК 1.1
ВК 1.2
ВК 2.1
ВК 2.2

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

ПРН 14

+

+
+

ПРН 13

+
+
+
+
+
+

ПРН 12

+

ПРН 11

ПРН 7

ПРН 6

ПРН 5

ПРН 4

ПРН 3

+

+
+
+
+

+
+
+

ПРН 9

+
+
+

ПРН 8

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

ПРН 2

ПРН 1

Компоненти освітньої програми

ПРН 10

Програмні результати навчання (ПРН)

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
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ВК 3.1
ВК 3.2
ВК 4.1
ВК 4.2
ВК 5.1
ВК 5.2

Гарант освітньої програми

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+ +

ПРН 14

ПРН 13

ПРН 12

ПРН 11

ПРН 9

+
+
+
+

+
+

ПРН 8

ПРН 7

ПРН 6

ПРН 5

ПРН 4

ПРН 3

ПРН 2

ПРН 1

Компоненти освітньої програми

ПРН 10

Програмні результати навчання (ПРН)

+
+
+ +
+ +
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

к.е.н. Гура В.Л.
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