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Чому виникла ідея створити магістерську програму?
Виникла гостра потреба в Украıн̈і щодо підготовки фахівців з
торгівлі, безпеки та експортного контролю

1. КОРОТКИЙ ОПИС ПРОГРАМИ:

Освітньо-професійна програма (ОНП) «Економічна безпека підприємництва» на здобуття
освітнього ступеню «Магістр»
за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
галузь знань 07 Управління та адміністрування ІІ рівня вищої освіти.

Форма навчання і обсяг програми: заочна, 90 кредитів ЄКТС, 1 рік і 4 місяці (три
семестри)

Особливості програми: сьогодні є надзвичайно актуальною у зв’язку з загрозами та
викликами, які існують у світовому просторі, а саме контроль у сфері обігу товарів і
технологій подвійного використання.



ЯК ВРАХОВАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПОТРЕБИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ?

ОП створена на запит Європейської комісії
1 березня 2019 р. - Угода про співпрацю з УНТЦ
(Українським науково-технологічним центром)

Наша освітня програма – це відповідь на виклики сучасної торгівлі,
для вирішення яких сьогодні потрібні відповідні фахівці
в багатьох країнах світу (а саме РХБЯ товари та технології)!



2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

На кого розрахована ОП (освітній
фокус):
- Фахівців, які працюють у торгово-
промислових палатах, митниці,
службі експортного контролю
України,

- Приватні компанії, які займаються
експортно-імпортними операціями,

- Міжнародні організації,
- Студентів ОС «Магістр» і
«Бакалавр» різних спеціальностей,
які зацікавлені в отриманні
економічної освіти.

Вступники 2020:

- З ТПП України,
- З іноземних компаній, які
займаються імпортними
операціями,

- З приватних компаній, які
займаються експортно-
імпортними операціями
(Епіцентр, агрофірма),

- Викладачі, держслужбовці.



§ ефективно вирішувати питання щодо організації та здійснення торгівельних
операцій з акцентом на товари і технології подвійного використання,

§ будуть експертами у сфері удосконалення системи по боротьбі з
розповсюдженням РХБЯ загроз.

ЯКІ ВРАХОВАНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ, 
РИНКУ ПРАЦІ, ГАЛУЗЕВИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ, 
А ТАКОЖ ДОСВІД АНАЛОГІЧНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА
ІНОЗЕМНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ?

Майбутні фахівці з економічної безпеки
підприємництва отримають компетентності:



Чим програма вирізняється серед інших ОП
факультету даної спеціальності і рівня освіти:

• міждисциплінарне спрямування (вимога нашого часу!)
• підготовка міждисциплінарних фахівців за рахунок поєднання економічних

знань з правовою наукою, а також отримання знань у сфері запобігання
наслідків радіаційних, хімічних, біологічних і ядерних загроз;

• залучення до викладання фахівців:
- закордонних експертів (представників Європейської комісії, викладачів з інших країн
(Бельгії, Франції та Великобританії) та висококваліфікованих українських практиків;
- з різних факультетів й інститутів Університету (хімічного, ФРЕКС, Інституту права і
Інституту високих технологій).

• можливість працевлаштування випускників у міжнародних безпекових
організаціях, державних органах влади при обговоренні та реалізації
торгівельних угод або експертиз різного ступеня складності, а також у
приватних компаніях, пов’язаних з експортом-імпортом-перевезенням.



Хто і за що відповідає з інших підрозділів Університету?

Інститут високих технологій: 
дисципліни, пов’язані з
особливостями товарів і
технологій біологічного

спрямування та використання

ФРЕКС (радіофізичний факультет): 
дисципліни, пов’язані з
особливостями товарів і
технологій радіологічного, 
ядерного спрямування та

використання

Хімічний факультет: дисципліни, 
пов’язані з особливостями товарів
і технологій хімічного спрямування

та використання

Інститут права:
дисципліни, пов’язані з правовим
регулюванням екномічної безпеки

підприємництва

Економічний
факультет



ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЦІЛІ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ



Мета та цілі програми

Мета: підготовка фахівців з підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, які характеризуються
сучасним економічним світоглядом та управлінським мисленням, володіють теоретичними знаннями
та прикладними навичками.

Майбутні фахівці з економічної безпеки підприємництва зможуть ефективно вирішувати питання
щодо організації та здійснення різних торгівельних операцій (з акцентом на товари і технології
подвійного використання).

Працевлаштування випускників у:

• Торгово-промислових палатах,

• Митній службі,

• Службі експортного контролю України,

• Міжнародних і вітчизняних корпораціях,

• Міністерствах, які пов'язані з експортним контролем та РХБЯ нерозповсюдженням
(Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони),

• ООН, Європейській комісії, міжнародних організаціях, які займаються питаннями РХБЯ.



Освітні та професійні стандарти, враховані при розробці
програми

§ стандарт вищої освіти України за спеціальністю 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для другого
(магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН
України від 10.07.2019 р. № 961;

§ рекомендації від УНТЦ та Європейської комісії: викладання
специфічних дисциплін, які пов'язані з експортним контролем та
РХБЯ безпекою (трансфер знань);

§ найкращі освітні практики, а саме Льєжського університету (Бельгія),
Університету Спа (Великобританія); трансфер знань і досвіду від
запрошених іноземних професорів.



СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ



Структура програми



НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ЗА
ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ



Особливості навчання та викладання на освітній
програмі

§ Трансфер знань з дисциплін «Базові знання про РХБЯ»,
«Глобалізаційні виклики», «Світовий торгівельний контроль»,
«Митна безпека», «Експортний контроль товарів і технологій
подвійного використання», «Експертиза та сертифікація товарів і
технологій подвійного використання» від професорів з ЄС і
Великобританії,

§ Проведення лекцій з вище зазначених дисциплін за участю
професорів з Бельгії, Франції та Великобританії (онлайн із
синхронним перекладом),

§ Можливість проходження виробничої практики як у ТПП України, так
і за кордоном.



Освітнє середовище та матеріальні ресурси

üУНТЦ покриває 50% вартості навчання
студентів;

üЗа фінансової підтримки Європейської
комісії придбано технічне обладнання та
облаштовано навчальну аудиторію
сучасними меблями;

üРозроблено повний комплект навчально-
методичного забезпечення до всіх
дисциплін ОП;

üВедеться робота над наповненням
навчальними матеріалами дисциплін на
дистанційній платформі КНУ.



ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ



Перспективи розвитку програми

• Популяризація програми на освітньому ринку України (поширення інформації про
програму через доступні канали комунікації (FaceBook, Instagram), реклама у
період вступної кампанії).

• Передбачається розширення форм і напрямів співпраці з міжнародними
установами, організаціями та університетами.

• Співпраця з представниками різних ЗВО України з метою навчання їхніх студентів
на нашій ОП (поєднання стаціонарної та заочної форм навчання, спільна
магістерська програма).

• З метою популяризації програми створення на її основі сертифікатних програм з
тематики експортного контролю та РХБЯ безпеки.

• Створення онлайн курсів з дисциплін:
«Базові знання про РХБЯ», «Глобалізаційні виклики», «Світовий торгівельний контроль», «Митна
безпека», «Експортний контроль товарів і технологій подвійного використання», «Експертиза та
сертифікація товарів і технологій подвійного використання».
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