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1. Профіль освітньої програми 

зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
 

1. Загальна інформація 

Повна назва закладу 
вищої освіти та 
структурного підрозділу  

Бердянський державний педагогічний університет 
Гуманітарно-економічний факультет 
 
Berdyansk State Pedagogical University, 
Humanities and Economics Faculty 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Магістр 
Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  
 
Master 
Master of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» 
 
Educational and Professional Program "Entrepreneurship, Trade and 
Stock Exchanges" 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС 
(1 рік 4 місяці) /  
 
Master's degree, unitary, 90 ECTS credits 
(1 year 4 months) 

Наявність акредитації 

Акредитаційна комісія України 
Сертифікат про акредитацію НД 08007015 від 10.07.2018 
Діє до «1» липня 2023 року 
 
Accreditation Commission of Ukraine 
Certificate of accreditation НД 08007015 10.07.2018  
Valid by: July 1, 2023 

Цикл/рівень 

7 рівень - НРК України; 7 рівень - EQF LLL; другий цикл – 
ЄПВО (НРFQ EHEA)  
 
Level 7 - the NRC of Ukraine; Level 7 - EQF LLL; second cycle - 
EHEA (HPFQ EHEA) 

Передумови 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
Наявність ступеня магістра іншої спеціальності  
(ОКР спеціаліста) 
 
The first (bachelor) level of higher education 
Master's degree in another specialty (Specialist Degree) 

Мова викладання 
Українська 
Ukrainian 

Термін дії освітньої 
програми 

До 01.07.2023 року  
 
By 01.07.2023 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

http://bdpu.org/opp/  



2 . Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, компетентних в 
питаннях утворення, забезпечення функціонування та розвитку відповідних структур в 
умовах ризику, невизначеності та інноваційної економіки. 
 
To train professionals in entrepreneurship, trade, and stock exchange activity, competent in the 
formation, ensuring the functioning and development of relevant structures in conditions of risk, 
uncertainty, and innovative economy. 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність) 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 
  
Branch of knowledge: 07 Management and administration 
Specialty: 076 Entrepreneurship, trade and stock-taking activities 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна / Educational-professional 

Основний фокус 
освітньої програми  

Дослідження методів та інструментів прогнозування та 
діагностики підприємницької та торгівельної діяльності. 
Програма вивчає можливості та методи оцінки 
конкурентоспроможності підприємництва та торгівлі, 
перспективи розвитку. Сприяє удосконаленню аналітичних та 
креативних здібностей майбутніх фахівців. 
Акцент сфокусовано на здійсненні підприємницької діяльності 
в сучасних умовах господарювання. 
Об’єкт вивчення та діяльності: 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. 
Теоретичний зміст предметної області: теоретико-методологічні, 
науково-методичні і прикладні засади підприємницької, 
торговельної та біржової діяльності, які забезпечують прийняття 
обґрунтованих професійних рішень. 
 
Research of methods and tools for forecasting and diagnostics of 
business and trade activities. The program studies the possibilities and 
methods of assessing the competitiveness of entrepreneurship and 
trade, development prospects. Contributes to the improvement of 
analytical and creative abilities of future professionals. 
The emphasis is focused on doing business in modern business 
conditions. 
Object of study and activity: the activity of economic entities of 
business, trade and / or exchange structures for the production and 
circulation of goods and services, which is carried out in order to 
ensure their effective management and development. 
Theoretical content of the subject area: theoretical and 
methodological, scientific and methodological and applied principles 
of business, trade and exchange activities, which ensure the adoption 
of sound professional decisions. 

Особливості програми 
Процес навчання спрямований на формування у магістрантів 
професійних компетенцій у сферах функціонування та розвитку 
бізнесу, лідерства та бізнес-партнерства, у т.ч. шляхом 



виконання міждисциплінарних практичних завдань під час 
проходження практики на вітчизняних підприємствах різних 
галузей. 
 
The learning process is aimed at the formation of undergraduate 
professional competencies in the areas of operation and development 
of business, leadership and business partnership, including by 
performing interdisciplinary practical tasks during internships at 
domestic enterprises in various industries. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Випускник ОПП може працювати: консультантом з ефективності 
підприємництва, консультантом з розвитку підприємства, 
фахівець з ефективності підприємництва, економістом, 
економіст з матеріально-технічного забезпечення, економістом з 
планування, економістом із ціноутворення, економічним 
радником, консультантом з економічних питань, економістом із 
збуту, економістом з праці. 
 
A graduate of OPP can work: business efficiency consultant, business 
efficiency specialist, economist, logistics economist, planning 
economist, pricing economist, economic advisor, economic 
consultant, sales economist, labor economist. 

Подальше навчання 

Випускники мають право продовжити навчання на третьому 
освітньо-науковому рівні вищої освіти (доктора філософії) та 
набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти. 
 
Graduates have the right to continue their education at the third level 
of higher education (Doctor of Philosophy) and to acquire additional 
qualifications in the system of postgraduate education. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання 

Студентоцентроване та проблемно-орієнтовне навчання, 
навчання із застосуванням технологій дистанційного навчання , 
самонавчання, навчання на основі власних досліджень, навчання 
під керівництвом викладача, індивідуальне навчання. 
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, семінарів, тренінгів, 
лабораторних робот, онлайн-консультацій, індивідуальних 
занять, практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань, 
використанням кейс-методів, упровадженням інформаційно-
комунікаційних технологій на основі мережі Інтернет, ділових 
ігор, що розвивають навички та творчі здібності фахівця. 
 
Student-centered and problem-oriented learning, learning with the use 
of distance learning technologies, self-learning, learning based on 
their own research, learning under the guidance of a teacher, 
individual learning. Teaching is carried out in the form of: lectures, 
seminars, laboratory work, online consultations, individual lessons, 
practical classes with solving situational problems, the use of case 
methods, the introduction of information and communication 
technologies based on the Internet, business games that develop skills 
and creative abilities of a specialist. 

Оцінювання 

Поточний контроль, семестровий контроль у формі заліку, 
диференційованого заліку (з окремих дисциплін, курсових 
робіт, практик) або іспиту, підсумкова атестація випускника. 
 



Current control, semester control in the form of a test, a 
differentiated test (in certain disciplines, term papers, practices) or 
an exam, the final certification of the graduate. 

6. Програмні компетентності 

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. 
 
Ability to solve complex problems and problems in the field of 
entrepreneurship, trade and / or stock market activity or in the process 
of training, which involves conducting research and / or innovating 
under uncertain conditions and requirements. 

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. 
 
GC 1. The ability to adapt and act in a new situation. 
GC 2. Ability to identify, ask and solve problems. 
GC 3. The ability to motivate people and move toward a common 
goal. 
GC 4. Ability to communicate with representatives of other 
professional groups of different levels (with experts in other fields of 
knowledge / types of economic activity). 
GC 5. The certainty and persistence of the tasks and responsibilities. 

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності (СК) 

СК 1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку 
підприємницьких та торговельних структур. 
СК 2. Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і 
послуг в підприємницькі та торговельній 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. 
 
SC 1. Ability to develop and implement a strategy for the 
development of business and trading structures. 
SC 2. The ability to evaluate products, goods and services in business, 
trading and / or exchange activities. 
SC 3. Ability to effectively manage the activities of business entities 
in the field of entrepreneurship, trade and / or stock market activity. 
SC 4. Ability to solve problematic issues and make managerial 
decisions in professional activity. 
SC 5. Ability to initiate and implement innovative projects in 
entrepreneurial, trading and / or exchange activities. 



 
7. Програмні результати навчання (ПР) 

1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в 
професійній діяльності. 
2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та 
розробляти заходи щодо їх вирішення. 
3. Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та застосовувати інші 
інструменти мотивування персоналу й партнерів для досягнення поставленої мети. 
4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з представниками різних 
професійних груп. 
5. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією виконувати поставлені 
завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності. 
6. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання у 
сфері підприємництва та торгівлі. 
7. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в 
підприємницьких та торговельних структурах, і робити відповідні висновки для прийняття 
управлінських рішень. 
8. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності діяльності 
суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності. 
9. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності підприємницьких, 
торговельних та/або біржових структур за умов невизначеності та ризиків. 
10. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного 
функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур. 
 
1. Be able to adapt and show initiative and independence in situations that arise in professional 
activity. 
2. Identify, analyse the problems of entrepreneurship, trade and exchange activities and develop 
measures to solve them. 
3. Be able to develop material and moral incentive measures and use other tools to motivate staff 
and partners to achieve this goal. 
4. Apply business communications to liaise with representatives of various professional groups. 
5. Be able to professionally, fully and creatively fulfil the tasks set in the field of entrepreneurship, 
trade and / or stock market activity. 
6. Identify and implement strategic plans for the development of business entities in the field of 
entrepreneurship, trade and / or stock market activity. 
7. Evaluate products, products, services, and processes occurring in business, trading and / or 
exchange structures, and make appropriate conclusions for management decisions. 
8. Develop and make decisions aimed at ensuring the efficiency of business entities in the field of 
business, trading and / or stock market activity. 
9. Be able to solve problematic issues that arise in the activity of business, trading and / or stock 
exchange structures in the face of uncertainty and risks. 
10. To implement innovative projects in order to create conditions for effective functioning and 
development of business, trading and / or stock exchange structures. 

8 . Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 
характеристики 
кадрового 
 забезпечення 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні 
працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а 
також висококваліфіковані спеціалісти. Кваліфіковані науково-
педагогічні працівники, які забезпечують реалізацію освітньо-
професійної програми, відповідають профілю і напряму 
дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж науково-
педагогічної роботи та досвід практичної роботи. 
Науково-педагогічні працівники не менш ніж один раз на п’ять 
років проходять підвищення кваліфікації, в т.ч. закордонні. 
 



Scientific and pedagogical workers with academic degrees and / or 
academic degrees, as well as highly skilled specialists, are involved in 
the program realization. Qualified scientific and pedagogical staff 
who provides the implementation of educational and professional 
programs, correspond to the profile and direction of the disciplines 
being taught, have the necessary experience of teaching work and 
experience of practical work. 
Scientific and pedagogical workers undergo an internship once in five 
years, including overseas. 

Специфічні 
характеристики 
матеріально-технічного 
забезпечення 

Навчальні корпуси; гуртожитки; кабінети; спеціалізовані 
лабораторії; комп’ютерні класи; пункти харчування; точки 
бездротового доступу до мережі Інтернет; мультимедійне 
обладнання; спортивний зал, спортивні майданчики. Усі 
приміщення відповідають будівельним та санітарним нормам. 
Використовуються сучасні комп’ютерні засоби та програмне 
забезпечення. 
 
Educational buildings; hostels; studies; specialized laboratories; 
computer classes; food items; wireless Internet access points; 
multimedia equipment; sports hall, sports grounds. All premises 
corresponds building and sanitary standards. Modern computer tools 
and software are used. 

Специфічні 
характеристики 
інформаційного та 
навчально-методичного 
забезпечення 

Належне забезпечення освітнього процесу здійснюється 
наступними інструментами: наукова бібліотека, читальні зали; 
електронна бібліотека; електронний каталог бібліотеки 
https://library.bdpu.org/%D0%B5-katalog/; Медіа-центр; доступ до 
баз даних «Scopus», WoS; програма «Політек-Софт»; програма 
StrikePlagiarism; офіційний сайт БДПУ: www.bdpu.org.ua; точки 
бездротового доступу до мережі Інтернет; необмежений доступ 
до мережі Інтернет; віртуальне навчальне середовище Moodle; 
корпоративна пошта; повний комплекс навчально-методичного 
забезпечення курсів, що викладаються, практик (за видами) та 
дипломування. 
 
The proper support of the educational process is carried out by the 
following tools: a scientific library, reading rooms; electronic library; 
electronic catalog of the library https://library.bdpu.org/%D0%B5-
katalog/; Media Center; access to the Scopus, WoS databases; the 
program "Politek-Soft"; the program StrikePlagiarism; official site of 
the BDPU: www.bdpu.org.ua; wireless Internet access points; 
unlimited internet access; Virtual Learning Environment Moodle; 
corporate mail; a full set of teaching and methodological provision of 
taught courses, practice (by type) and diploma. 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх угод між Бердянським державним 
педагогічним університетом та закладами вищої освіти України. 
Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 
працівників у вітчизняних ЗВО-партнерах. 
 
On the basis of bilateral agreements between Berdyansk State 
Pedagogical University and Higher Educational Institutions of 
Ukraine. 
Improvement of qualification (internship) of scientific and 
pedagogical workers in domestic HEI-partners. 



Міжнародна кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх угод між Бердянським державним 
педагогічним університетом та зарубіжними закладами вищої 
освіти. 
 
On the basis of bilateral agreements between Berdyansk State 
Pedagogical University and foreign higher education institutions. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не проводиться. 
 
Education of foreign applicants for higher education is not carried 
out. 

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 
послідовність 

 
2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

 

Код 
н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 
дисципліни, курсові роботи, практики, 

кваліфікаційні роботи) 

кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Стратегічний менеджмент 3 Екзамен  

ОК 2. Фінансовий менеджмент 3 Екзамен  
ОК 3. Глобальна економіка 3 Екзамен  
ОК 4. Конкурентоспроможність бізнесу 6 Екзамен  
ОК 5. Антикризова політика  6 Екзамен  
ОК 6. Прогнозування підприємницької діяльності 6 Залік  
ОК 7. Методологія наукового дослідження 3 Залік  
ОК 8. Інтелектуальний бізнес 4 Залік 
ОК 9. Управління товарними запасами 3 Залік  
ОК 10. Бізнес діагностика 5 Екзамен  

ОК 11. Управління проектами 6 
Курсова робота 
Екзамен  

ОК 12. Виробнича практика 3 Залік  
ОК 13. Виробнича практика 9 Залік 
Загальний обсяг обов’язкових компонент 60  

Вибіркові компоненти ОП 

Дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти   

ВВ 01 Дисципліна 1 6 Залік 

ВВ 02 Дисципліна 2 6 Залік  

ВВ 03 Дисципліна 3 6 Залік  

ВВ 04 Дисципліна 4 6 Залік  

ВВ 05 Дисципліна 5 6 Залік  

Загальний обсяг вибіркових компонент 30  

Загальний обсяг освітньої програми 90  

 



 
 

2. Структурно логічна схема освітньої програми 
 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 

Глобальна 
економіка 

Стратегічний 
менеджмент 

Методологія 
наукового 

дослідження 

Прогнозування 
підприємницької 

діяльності 

Антикризова 
політика 

Виробнича 
практика 

Фінансовий 
менеджмент 

Інтелектуальний 
бізнес 

Управління 
товарними 
запасами 

Управління 
проектами 

Управління 
проектами 

(курсова робота) 

Бізнес 
діагностика 

Конкурентоспро
можність 
бізнесу 

Виробнича 
практика 

Атестаційний 
екзамен 



 
3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 
Атестація випускників освітньої програми «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність проводиться у формі атестаційного екзамену та завершується 
видачею документа про присудження ступеня магістра із присвоєнням 
кваліфікації: магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 
освітньо-професійної програми 

 
  

 

О
К

 1
. 

О
К

 2
. 

О
К

 3
. 

О
К

 4
. 

О
К

 5
. 

О
К

 6
. 

О
К

 7
. 

О
К

 8
. 

О
К

 9
. 

О
К

 1
0.

 

О
К

 1
1.

 

О
К

 1
2.

 

О
К

 1
3.

 

ЗК 1 
  

* 
 

* * 
 

* 
  

* 
 

* 

ЗК 2 * 
  

* * * * 
 

* * 
 

* * 

ЗК 3 
   

*  
    

* 
   

ЗК 4 
  

* 
 

* * 
    

* 
 

* 

ЗК 5 
 

* 
 

*  
 

* 
    

* 
 

СК 01 * 
   

 * 
   

* * 
 

* 

CК 02 
    

 
  

* * * 
   

CК 03 
 

* 
 

* * 
   

* 
    

CК 04 
 

* 
 

* * * 
   

* * 
 

* 

CК 05 * 
 

* 
 

 
 

* * 
  

* 
 

* 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПР) 
відповідним компонентам освітньо-професійної програми 

 
 О

К
 1

. 

О
К

 2
. 

О
К

 3
. 

О
К

 4
. 

О
К

 5
. 

О
К

 6
. 

О
К

 7
. 

О
К

 8
. 

О
К

 9
. 

О
К

 1
0.

 

О
К

 1
1.

 

О
К

 1
2.

 

О
К

 1
3.

 

ПРН1.   *  * *  *   *  * 

ПРН 2. *   * * * *  * *  * * 

ПРН 3.    *      *    

ПРН 4.   *  * *     *  * 

ПРН 5.  *  *   *     *  

ПРН 6. *     *    * *  * 

ПРН 7.        * * *    

ПРН 8.  *  * *    *     

ПРН 9.  *  * * *    * *  * 

ПРН 10. *  *    * *   *  * 

 


