
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Код і назва спеціальності: 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність  

Код і назва галузі знань: 07 Управління та адміністрування 

Кваліфікація: магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Освітній ступінь: магістр 

Тривалість програми: 1 рік 4 місяці 

Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС 

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий 

освітньо-професійний рівень вищої освіти / восьмий кваліфікаційний рівень 

Національної рамки кваліфікацій 

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОП: кафедра 

інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності 

Особливі умови вступу: Допускаються до конкурсу здобувачі на основі 

ОС “Бакалавр”, ОКР “Спеціаліст” та ОС “Магістр”.  Здобувачі першого рівня 

вищої освіти складають ЄВІ з іноземної мови (http://znau.edu.ua/m-

vstupnuku/reiestratsiia-na-yevi-ta-yefvv1) в УЦОЯО та вступний іспит за 

спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Вступник на 

базі другого рівня вищої освіти складає іспит з іноземної мови та вступний 

іспит зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність в 

профільній комісії університету. В другому випадку іспити проводяться у 

вигляді тестів, що містять 50 завдань і оцінюються в 100 балів. Відбір  на 

конкурсній основі проводиться на умовах загального та відкритого доступу з 

використанням національної платформи “Вступ”. 

Вимоги до попереднього рівня освіти: вступники мають право 

здобувати ОС магістр за умови наявності освітнього ступеня бакалавр, 

спеціаліст або магістра за суміжними і несуміжними спеціальностями 

(напрямом підготовки). 

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту 

видається здобувачу, який успішно виконав освітню програму та пройшов 

атестацію. Випускна атестація здійснюється шляхом оцінюванням ступеню 

сформованості компетентностей. Форма атестації – захист кваліфікаційної 

роботи. 

Характеристика освітньої програми 

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих фахівців у 

галузі підприємництва, що орієнтована на формування теоретичних та 



практичних знань задля успішного виконання професійних обов’язків за 

спеціальністю, організації та ведення підприємницької справи, створення 

власного бізнесу, здійснення операцій на біржах та підготовка магістрів для 

подальшого навчання за ОС доктор філософії. 

Цілі навчання:  підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють 

спеціалізованими фаховими знаннями, сучасним світоглядом та практичними 

навичками, здатних до прийняття управлінських рішень стосовно 

започаткування бізнесу, вирішення практичних проблем в сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, спроможних до швидкої 

адаптації в умовах конкурентного бізнес-середовища з використанням сучасних 

інноваційних та інформаційних технологій, здатних до розробки та 

імплементації стратегії розвитку підприємницьких, торговельних та біржових 

структур, ініціювання та реалізації інноваційних проєктів. 

Теоретичний зміст предметної області: теоретичні, науково-методичні і 

прикладні засади підприємницької, торговельної та біржової діяльності, які 

забезпечують прийняття обґрунтованих професійних рішень. 

Методи, методики та технології: система інноваційних методів, 

професійних методик та технологій управління.. 

Програмні результати навчання:  

РН 1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в 

ситуаціях, які виникають в професійній діяльності. 

РН 2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення. 

РН 3. Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та 

застосовувати інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для 

досягнення поставленої мети. 

РН 4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з 

представниками різних професійних груп. 

РН 5. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією 

виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності. 

РН 6. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів 

господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності. 

РН 7. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що 

відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і 

робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень. 

РН 8. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, 

торговельної та/або біржової діяльності. 

РН 9. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов 

невизначеності та ризиків. 



РН 10. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для 

ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних 

та/або біржових структур. 

Здатність до працевлаштування:  

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової 

форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) та за будь-якими 

видами економічної діяльності. Випускник здатний виконувати таку професійну 

роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010):  

у сфері підприємництва: 

– професійне угрупування 1210.1 «Керівники підприємств, установ та 

організацій»: генеральний директор (голова, президент, інший керівник) 

об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну), голова виконавчого 

органу акціонерного товариства, голова правління, голова ради директорів, 

голова ради директорів біржі та ін.; 

– професійне угрупування 1229.7 «Керівники інших основних підрозділів в 

інших сферах діяльності»: генеральний менеджер (управитель); 

– професійне угрупування 131 «Керівники малих підприємств без апарату 

управління»: голова кооперативу (товариства, колективної ферми і т. ін.), 

директор (керівник) малого підприємства сільськогосподарського, керуючий 

готелем (пансіонатом, кемпінгом і т. ін.), керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. 

ін.), директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського), 

директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.), керуючий 

агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.); 

– професійне угрупування 2441.2 «Економісти»: аналітик; 

у сфері торгівлі: 

– професійне угрупування 1314 «Керівники малих підприємств без апарату 

управління в оптовій та роздрібній торгівлі»: директор (керівник) малої 

торговельної фірми, керуючий магазином, комерсант; 

– професійне угрупування 1233 «Керівники підрозділів маркетингу»: 

начальник комерційного відділу; 

– професійне угрупування 145 «Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та 

закладах ресторанного господарства»: менеджер (управитель) в торгівлі 

транспортними засобами, менеджер (управитель) в оптовій торгівлі, менеджер 

(управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами, 

менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими товарами та їх 

ремонті, менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими 

товарами; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими 

товарами, менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні), менеджер (управитель) 

ресторану, менеджер (управитель) у готельному господарстві, менеджер 

(управитель) підприємства з приготування та постачання готових страв; 

у сфері біржової діяльності: 



– професійне угрупування 2413.2 «Професіонали у сфері біржової діяльності»: 

професіонал з корпоративного управління; професіонал з торгівлі цінними 

паперами; професіонал з управління активами; професіонал-організатор торгівлі 

на ринку цінних паперів; 

– професійне угрупування 3411 «Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та 

брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій»: брокер, дилер, 

маклер біржовий, фахівець з біржових операцій; 

– професійне угрупування 3421 «Брокери (посередники) з купівлі-продажу 

товарів»: торговельний брокер (маклер); 

професійне угрупування 3429 «Агенти з комерційних послуг та 

торговельні брокери»: торговець (обслуговування бізнесу та реклами). 

Доступ до подальшого навчання: здобувши ОС доктора філософії 

випускники можуть продовжувати навчання та мають право здобувати ступінь 

доктора наук під час навчання в докторантурі. Доктор наук – це другий 

науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на 

основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих 

компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології 

дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання 

наукових результатів, які забезпечують розв'язання важливої теоретичної або 

прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або значення та опубліковані 

в наукових виданнях. Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою 

вченою радою ЗВО або наукової установи за результатами публічного захисту 

наукових досягнень у вигляді дисертації особою, яка має науковий ступінь 

доктора філософії (кандидата наук). 

Випускна кафедра: кафедра інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

Інститут/факультет: економіки і менеджменту 

Керівник освітньої програми, контактна особа: кандидат економічний 

наук, доцент Швець Тетяна Василівна, e-mail: Shvets_tv@ukr.net 

 

 


