


Загальні положення: 

Код та 

найменування 

спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність                                                           

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський) рівень 

Перелік 
спеціалізацій та 
освітніх програм 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність                                                           

Загальний 

обсяг у 

кредитах ЄКТС 

та строк 

навчання 

Обсяг освітньо-професійної програми магістра з 

інноваційної діяльності  становить 90 кредитів ЄКТС. 

Мінімум 35% обсягу освітньої програми спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей  за спеціальністю. 

Професійні 

стандарти 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність  для другого (магістерського)  

рівня вищої освіти затверджено Наказом Міністерства освіти і 

науки України від 10.07.2019 р. № 959 

Перелік основних компетентностей 

Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

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) 

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. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

(ФК) 

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 планувати і проводити наукові дослідження з 

використанням теоретичних та прикладних досягнень в сфері 

підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.  

 СК 7. Здатність обирати і використовувати загальнонаукові та 

спеціальні методи для проведення прикладних досліджень у 

сфері підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності.   

СК 8. Здатність вирішувати задачі прогнозування процесів 

розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових 

структур із використанням економіко-математичних методів та 

інформаційних технологій. 

Орієнтовний 

перелік 

професійних 

кваліфікацій, 

які планується 

надавати 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-

правої форми (комерційні, некомерційні, державні, 

муніципальні тощо), в яких випускники працюють у якості 

керівників, керівників структурних підрозділів або виконавців 

різноманітних служб апарату управління; в органах державного 

та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та 

середнього бізнесу, що створені за власною ініціативою; в 

науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням 

управлінських проблем; в установах системи вищої освіти. 

Випускники можуть працювати на посадах: керівника 

підприємства; керівника структурних підрозділів підприємств, 

установ та організацій; керівника фінансових, економічних та 

адміністративних підрозділів підприємств; директора малого 

підприємства (за видами економічної діяльності); посадової 

особи громадської організації із захисту прав споживачів; 

керівника виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній 

торгівлі; керівника відділу асортименту та якості товарів у 

підприємствах торгівлі; фахівця-керівника виробничих 

підрозділів у складському (логістичному) господарстві; 

керівника виробничих підрозділів у комерційному 

обслуговуванні; керівника виробничих підрозділів у 

побутовому обслуговуванні;менеджера з питань комерційної 

діяльності та управління; менеджера у роздрібній та оптовій 

торгівлі; консультанта з ефективності підприємництва; 

консультанта з економічних питань, економічного радника, 

економіста з планування, аналітика із дослідження товарного 

ринку; фахівця із методів розширення ринків збуту; інспектора 

із закупівлі та якості продуктів; технічного та торговельного 

представника; аналітика з інвестицій; аналітика з питань 

фінансово-економічної безпеки, аналітик з кредитування; 

фахівця з біржової торгівлі; брокера; дилера; фахівця із 

біржових операцій; торгівельного брокера. 

Можливість навчання за програмою третього рівня за цією 

галуззю знань 



Вимоги до 

рівня осіб, які 

можуть 

розпочати 

навчання 

-  на базі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

- на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». 

 

Порядок 

оцінювання 

результатів 

навчання 

Державна атестація здійснюється у формі публічного захисту 

магістерської дипломної роботи. 

Магістерська дипломна   робота   має   передбачати   

розв’язання складної задачі або проблеми в сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, задачі або   

проблеми   в   сфері   економіки,   що   потребує здійснення 

досліджень та/або інновацій і характеризується 

комплексністю  і  невизначеністю  умов,  із  застосуванням 

теорій та методів економічної науки.  

Перевірка на плагіат та відповідність вимогам щодо 

написання магістерської роботи з управління інноваційною 

діяльністю. Оприлюднення на офіційному сайті закладу 

вищої освіти і кафедри маркетингу та менеджменту.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 
 

 




