
Профіль освітньої програми за спеціальністю 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» (Підприємництво) 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 

Факультет менеджменту, кафедра прикладної економіки та 

підприємництва 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

Освітня програма: «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»; 

Спеціалізація: Підприємництво 

Ступінь вищої освіти: магістр; 

Кваліфікація: магістр з підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

Професійна кваліфікація: 2441.2 Економісти 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС 

1 рік 4 місяців 

Наявність акредитації Програма, акредитована МОН України 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 

рівень  

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова (и) викладання Навчання та оцінювання українською мовою 

Термін дії освітньої 

програми 

1 рік 4 місяців 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

www.fm.nmu.org.ua 
http://pe.nmu.org.ua/ua/ 

 

2- Мета освітньої програми 

Забезпечити підготовку фахівців, що здатні розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності або у процесі навчання, яке передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Управління та адміністрування / Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність / Підприємництво 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна прикладна програма 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта з підприємництва за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Ключові слова: 

підприємництво, бізнес-аналітика, стратегічний брендинг, 

оптимізація бізнесу, планування та проектування підприємницької 

діяльності. 

Особливості програми Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в сфері створення 

та ведення власної справи. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до Види економічної діяльності за Державним класифікатором 

http://www.fm.nmu.org.ua/
http://pe.nmu.org.ua/ua/


працевлаштування професій, де працюють випускники освітньої програми: 

1221.2 Начальник відділення;  

1221.2 Начальник відділу;  

1221.2 Начальник сектору  

1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному 

обслуговуванні  

1227 Головний адміністратор (на комерційних підприємствах)  

1475.4 Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності  

1479 Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг 

1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та 

управління  

1311 Голова кооперативу (товариства, колективної ферми і т. ін.)  

1312 Директор (керівник) малого промислового підприємства 

(фірми)  

1314 Комерсант  

1314 Директор (керівник) малої торговельної фірми  

1316 Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, 

складського)  

1317 Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. 

ін.)  

1317 Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, 

рекламним і т. ін.)  

2441.2 Економіст  
Подальше навчання  Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 

рівня EQF-LLL  та 9 рівня HPK 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання  

Студентськоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання. 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 4-х бальною 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»)  і рейтинговою 100-

бальною системами. 
Види контролю: поточний та підсумковий. 
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання, захист 

індивідуальних робіт, державна атестація (кваліфікаційна робота 

магістра). 

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) 

 

1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

2. Здатність спілкуватися професійною іноземною мовою.  

3. Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати 

обґрунтовані рішення. 

4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути критичним та 

самокритичним. 

5. Здатність до ефективної зовнішньої та внутрішньої комунікації. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності  

(ФК) 

1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

2. Здатність проводити дослідження з використанням теоретичних 

та прикладних досягнень в сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

3. Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в 



підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.  

4. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів 

господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

5. Здатність до вирішення проблемних питань і нестандартних 

ситуацій у професійній діяльності за умов невизначеності та 

ризиків. 

6. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

7 – Програмні результати навчання 

 1. Уміти продукувати нові ідеї щодо розвитку підприємницьких, 

торговельних та біржових структур і впроваджувати їх. 

2. Використовувати іноземну мову для забезпечення 

результативної наукової та професійної діяльності в 

підприємницьких, торговельних і біржових структурах.  

3. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення. 

4. Виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях, 

критично оцінювати явища та процеси у сфері підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності. 

5. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії 

підприємства з його внутрішнім та зовнішнім середовищем. 

6. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку 

суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності.  

7. Вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності з 

використанням сучасних методів і технологій.  

8. Оцінювати за різними параметрами продукцію, товари, послуги, 

а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, 

торговельних і біржових структурах, та робити відповідні 

висновки для прийняття управлінських рішень. 

9. Вміти управляти суб’єктами господарювання у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності з метою 

забезпечення їх ефективності.  

10. Демонструвати вміння вирішувати проблемні ситуації, що 

виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур за умов невизначеності і ризиків.  

11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов 

для ефективного функціонування та розвитку 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Реалізацію освітньої програми забезпечують висококваліфіковані 

викладачі, які мають наукові ступені кандидата та доктора наук.  

Матеріально-технічне 

забезпечення 

При підготовці магістрів з підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності за ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

використовується матеріально-технічна база комп’ютерного класу.  

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Для реалізації освітньої програми наявний повний комплекс 

навчально-методичного забезпечення курсів, що викладаються, 

практик (за видами) та дипломування.  

Інформаційне забезпечення здійснюється на базі комп’ютерного 

класу, використовуються ресурси дистанційної освіти, інтегрованої 

в систему Office 365. 



9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

Не передбачена 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Короткі стажування в іноземних ВНЗ - партнерах за програмами 

DAAD, Erasmus + K1. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Здобувачі освіти з інших країн навчаються за спеціальністю 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітньою 

програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», яка  

передбачає курс поглибленого вивчення української мови.  

 


