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І. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 

1 – Загальна інформація 

 

 

Кваліфікація  

магістр  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  

 

Тип диплома 

одиничний 

 

Обсяг програми 

90 кредитів ЄКТС 

 

Нормативний термін навчання 

1,5 роки 

 

Рівень 

магістр (другий цикл вищої освіти) 

 

Передумови 

наявність ступеня бакалавра 

 

Мова викладання 

українська 

 

2 - Опис предметної області 

 

Мета освітньої програми. 

Підготовка магістрів підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з розвитком у 

них загальних і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, необхідних для 

здійснення антисипативного управління бізнесом та/або наукової діяльності, а також 

формування у найбільш обдарованих студентів інтересу до подальшого навчання в 

аспірантурі. 

 

Об’єкт: 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.  

 



Ціль 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: теоретико-методологічні, науково-

методичні і прикладні засади підприємницької, торговельної та біржової діяльності, 

які забезпечують на основі реалізації інструментів антисипативного управління 

прийняття обґрунтованих професійних рішень і здійснення наукових досліджень.  

 

Методи, методики та технології, якими має оволодіти здобувач вищої освіти для 

застосовування на практиці: 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). 

 

3 – Характеристика освітньої програми 

 

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми) 

Системи економічного управління, професійна підготовка з підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності (49:51) 

 

Основний фокус освітньої програми 

Спеціальна 

 

Орієнтація освітньої програми 

Програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності та антисипативне управління бізнесом. 

 

Особливості програми 

Наявність поглибленої практичної підготовки в сфері забезпечення антисипативного 

управління ефективністю і конкурентоспроможністю підприємства, іноземної мови, 

а також інструментів діджиталізації для максимальної відповідності потребам 

сучасного ринку. Наявність переддипломної (виробничої) практики. 

 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

 

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування 

випускників)  



Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності має високий рівень 

теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову 

підготовку, що дає змогу займати в економічних службах підприємств (організацій) 

різного галузевого спрямування, у корпоративних структурах, органах галузевого і 

регіонального управління, в науково-дослідницьких установах, у вищих навчальних 

закладах такі посади: професіонал з інноваційної діяльності, професіонал з 

фінансово-економічної безпеки підприємства, професіонал з управління проектами і 

програмами, професіонал в галузі інтелектуальної власності, аналітик з планування, 

аналітик з ціноутворення, аналітик з інвестицій, оглядач з економічних питань, 

економічний консультант, професіонал в галузі біржової діяльності, економіст з 

договірної і претензійної роботи, економіст з фінансової роботи, науковий 

співробітник (економіка), науковий співробітник-консультант (економіка), викладач 

вищого навчального закладу тощо (відповідно до ДК 003:2010 «Класифікатор 

професій»). 

 

Подальше навчання 

Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму магістра, можуть 

продовжувати навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.  Набуття 

додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

 

5 – Викладання та оцінювання 

 

Викладання та навчання 

Студентоцентроване навчання, кредитно-трансферна система організації навчання, 

система електронного забезпечення навчання Moodle, самонавчання.  

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної лекції, інтерактивної 

лекції, семінарів, лабораторних робіт, практичних занять, самостійного навчання на 

основі підручників (підготовка доповідей, презентацій, рефератів, кваліфікаційної 

роботи), консультації із викладачами. 

 

Оцінювання  

Екзамени, заліки, комп'ютерне тестування, захисти практик, курсових робіт, 

кваліфікаційної роботи. 

 

6 – Програмні компетентності 

 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

галузі підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

за невизначених умов і вимог. 



Загальні компетентності  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 спілкуватися професійною 

іноземною мовою. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності  

СК 1. Здатність розробляти та реалізовувати 

стратегію 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 відстежувати стан і визначати 

перспективи розвитку всіх видів своєї діяльності з 

метою одержання сукупного ефективного 

результату підприємницької, торговельної та/або 

біржової діяльності. 

 

7 – Програмні результати навчання (ПРН) 

 

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. Вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності з використанням сучасних 

методів і технологій. 

ПРН 13. Використовувати іноземну мову для забезпечення результативної наукової 

та професійної діяльності в підприємницьких, торговельних і біржових структурах. 

ПРН 14. Розробляти  сукупності управлінських заходів щодо розв'язання потенційної 

проблеми у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності ще до її 

фактичного настання. 

 

8 – Модулярізація   програми 

Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів). 

Одному кредиту ЄКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження 

студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.  

 

 

ІІ. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕІЙНОЇ/НАУКОВОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

Перелік компонентів ОП 

Код Компоненти Кількість 

кредитів 

Форма 

контролю 

I. Обов’язкові компоненти 

Цикл професійної підготовки 

ОПП1 Проєктний менеджмент 5 екзамен 

ОПП2 Антикризовий менеджмент 5 екзамен 



Код Компоненти Кількість 

кредитів 

Форма 

контролю 

ОПП3 Діджиталізація  та цифрові 

трансформації сучасності 

5 залік 

ОПП4 Стратегічний менеджмент 5 екзамен 

ОПП5 Управління стратегічними змінами 6 залік 

ОПП6 Управління 

конкурентоспроможністю 

5 екзамен 

ОПП7 Методологія наукових досліджень 5 залік 

ОПП8 Корпоративне управління 5 екзамен 

ОПП9 Маркетинговий менеджмент 5 екзамен 

ОПП10 Іноземна мова (поглиблений курс) 5 залік 

ОПП11 Переддипломна виробнича 

практика 

3 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент, 
кредитів ЄКТС 

53 

IІ. Вибіркові компоненти 

Загальний обсяг вибіркових компонентів, 
кредитів ЄКТС 

25 

Атестація 

Виконання та захист кваліфікаційної  12 екзамен 

Загальний обсяг освітньої програми, 
кредитів ЄКТС 

90 

 

 

ІІІ. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників освітньої програми здійснюється у формі публічного захисту 

(демонстрації) кваліфікаційної роботи. Атестація здійснюється відкрито і публічно.  

Кваліфікаційна робота передбачає самостійне 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 може бути академічного плагіату, фабрикації та 

фальсифікації.  

 



IV. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИЗНАЧЕНИХ СТАНДАРТОМ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЕСКРИПТОРАМ 

НРК 

 

Класифікація компетентностей за НРК 

 

Знання 
Зн1 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 

Уміння 
Ум1 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 

Комунікація 
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  
АВ3 Здатність до подальшого 

навчання, яке значною мірою є 

автономним та самостійним 

Загальні компетентності 
ЗК1. Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації 
Зн2 Ум1 К1 АВ1 

ЗК2. Вміння виявляти, ставити, вирішувати 
проблеми 

Зн2 Ум2  АВ1 

ЗК3. Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети 
Зн2 Ум1 К1 АВ2 

ЗК4. Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань / видів економічної діяльності). 

Зн2 Ум2 К1 АВ2 

ЗК5. Визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків. 
Зн2 Ум1 К1 АВ2 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
СК1. Здатність розробляти та реалізовувати 

стратегію розвитку підприємницьких, 

торговельних та/або біржових структур. 
Зн1 Ум1 К1 АВ2 

СК 2. Здатність проводити оцінювання Зн1 Ум 2 К1  



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 

Зн2 Ум1  АВ1 

СК 4 . Здатність до вирішення проблемних 

питань і прийняття управлінських рішень у 

професійній діяльності 
Зн2 Ум1  АВ1 

СК 5. Здатність до ініціювання та реалізації 
інноваційних проектів в підприємницькій, 

торговельній та/або біржовій діяльності 
Зн1 Ум1 К1 АВ1 

СК 6. Здатність відстежувати стан і 

визначати перспективи розвитку всіх видів 
своєї діяльності з метою одержання 

сукупного ефективного результату 

підприємницької, торговельної та/або 
біржової діяльності 

Зн2 Ум1  АВ1 

 



V. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ 

КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

Програмні результати навчання 

Компетентності 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

ть
 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

ЗК 1 ЗК2 ЗК 3 ЗК 4 ЗК 5 СК1 СК2 СК3 СК 4 СК 5 CК 6 

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. Вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності з використанням 

сучасних методів і технологій. 

+  +         + 



Програмні результати навчання 

Компетентності 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

ть
 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

ЗК 1 ЗК2 ЗК 3 ЗК 4 ЗК 5 СК1 СК2 СК3 СК 4 СК 5 CК 6 

ПРН 13. Використовувати іноземну мову для забезпечення результативної 

наукової та професійної діяльності в підприємницьких, торговельних і 

біржових структурах 

+    +        

ПРН 14. Розробляти  сукупності управлінських заходів щодо розв'язання 

потенційної проблеми у сфері підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності ще до її фактичного настання. 

+           + 

 



VI. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

Одиниці 

програми 
Ін

те
гр

ал
ь
н

а 

к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

ть
 Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

ЗК 1 ЗК2 ЗК 3 ЗК 4 ЗК 5 СК1 СК2 СК3 СК 4 СК 5 СК 6 

ОПП1 + + +   + +  + +   

ОПП2 + + +      + +   

ОПП3 + +   +  +  +  +  

ОПП4 + + + +   +  + + + + 

ОПП5 + + + +  + +  + +  + 

ОПП6 + + +   + + + + + + + 

ОПП7 +  +  + +    +  + 

ОПП8 + +   +    + +   

ОПП9 + + +    +  + +   

ОПП10 +    +        

ОПП11 + + +  + + + +  +  + 



VІІ. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ (ПР) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

Одиниці програми 
Програмні результати навчання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О
б
о
в
’я

зк
о
в
і 

к
о
м

п
о
н

ен
ти

 

Ц
и

к
л
 з

аг
ал

ь
н

о
ї 

п
ід

го
то

в
к
и

 ОПП1 + + +  + + +  +  +   + 
ОПП2 + +    + +  + +    + 
ОПП3    + +     +  +   
ОПП4 + +    + +  + +  +  + 
ОПП5 + + +  +    + +  +  + 
ОПП6 + +     + + + +    + 
ОПП7  +   + +    +  +   
ОПП8  +  +     + +    + 
ОПП9 + +  +  + +  + +    + 
ОПП10    +         +  
ОПП11 + +   + +  + + +  +   

 

  



 

Стратегічний менеджмент  

1
-2

 с
ем
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т
р

 

Управління 

конкурентоспроможністю   

 

 Управління стратегічними змінами  
Антикризовий менеджмент  

Проєктний менеджмент  

Маркетинговий менеджмент   

Корпоративне управління    

Діджиталізація та цифрові 

трансформації сучасності 

 

Методологія наукових досліджень   

Іноземна мова (поглиблений курс)  

Переддипломна (виробнича) 

практика 

 

3
 се

м
е
ст

р
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА 

 

 


