
КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

за освітньо-професійною програмою 

«Економіка та управління підприємством» 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

на другому (магістерському) рівні вищої освіти 

Чорноморського національного університету ім. Петра Могили 

 

 

Код та найменування спеціальності – 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

Рівень вищої освіти  –  другий (магістерський) рівень 

Галузь знань  –  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціалізація – відсутня 

Освітня програма – Освітньо-професійна програма для підготовки 

здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за 

спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Форма навчання – денна, заочна. 

 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання – 90 кредитів / 1 рік і 6 місяців. 

Навчальний план, схвалений на засіданні Вченої Ради Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили, протокол № 11 від 27 серпня 

2020 року. 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (за наявності)  – наказ 

Міністерства освіти і науки України № 961 від 10.07.2019, другий 

(магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» галузі знань: 07 «Управління та 

адміністрування». 

Відповідність вимогам професійного стандарту (за наявності) –                              

не передбачено. 

 

 



 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

На навчання за освітньо-професійною програмою «Економіка та 

управління підприємством»  за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність», приймаються громадяни України та іноземці, які мають 

попередньо здобутий ступінь вищої освіти бакалавр чи магістр, або освітньо-

кваліфікаційний рівень бакалавр, спеціаліст, магістр, що підтверджено 

державним документом про освіту встановленого зразка за спеціальністю 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», або за іншою 

спеціальністю. 

Вступники зараховуються на навчання на підставі правил прийому, які 

затверджуються в  Чорноморському національному університеті імені Петра 

Могили. Вищий навчальний заклад розробляє вимоги до відбору абітурієнтів у 

вигляді системи знань, умінь і навичок, які ґрунтуються на вимогах стандарту 

вищої освіти, а також з урахуванням результатів вступних фахових 

випробувань та єдиного вступного іспиту з іноземної мови.  

 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 

навчання (в разі наявності). Освітня діяльність Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили ґрунтується на 

концептуальних засадах Національної Доктрини розвитку освіти, Державній 

Національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)», Законі України «Про 

освіту», Законі України «Про вищу освіту», Концепції розвитку педагогічної 

освіти, наказах Міністерства освіти і науки України, Статуті Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили, Положенні про організацію 

освітнього процесу Університету, Правилах внутрішнього розпорядку 

Університету та інших нормативно-правових актах. 

 



 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти 

Інтегральна компетентність (ІК): Здатність розв’язувати складні задачі 

та проблеми під час професійної діяльності у галузі підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та здійснення інновацій в економіці та управлінні підприємством та 

характеризується невизначеністю 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. 

 

Спеціальні (фахові) 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 до вирішення проблемних завдань і прийняття рішень 

у сфері управління фінансово-економічними результатами і 

ризиками діяльності підприємства 

 



 

Програмні результати 

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.  

РН 11. 

Вміти розробляти і впроваджувати проекти для виконання 

управлінських рішень щодо фінансово-економічних 

результатів і ризиків діяльності підприємства. 

РН 12. 
Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення 

якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність.  

 



 

 


