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за освітньо-професійною програмою 

«Бізнес у сфері послуг» 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Чорноморського національного університету ім. Петра Могили 

 

 

Код та найменування спеціальності – 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

Рівень вищої освіти  –  перший (бакалаврський)  рівень 

Галузь знань  –  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціалізація – відсутня 

Освітня програма – Освітньо-професійна програма для підготовки 

здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) 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 – 240 кредитів / 3 роки і 10 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 № 1243 від 13.11.2018, перший 

(бакалаврський) 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 «Бізнес у сфері послуг»  

за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

приймаються громадяни України та іноземці, які мають попередньо здобуту 

повну загальну середню освіту або ступінь молодшого бакалавра, що 

підтверджено державним документом про освіту встановленого зразка. 

Вступники зараховуються на навчання за результатами ЗНО, на засадах 

конкурсного відбору та 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 освітньої програми..  

 

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 

спеціалізовані  завдання  та  проблеми у сферах підприємницької, в т. ч. у сфері 

послуг, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів відповідних  наук  і  

характеризується   комплексністю   та невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2 
Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, 

в т.ч. бізнесу у сфері послуг 

ЗК 3 
Здатність спілкуватися державною  мовою  у сфері професійної 

діяльності. 

ЗК 4 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 5 
Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 7 Здатність працювати в команді.  

ЗК 8 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 9 Прагнення до  збереження навколишнього  середовища.  

ЗК 10 Здатність діяти відповідально та свідомо. 

ЗК 11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 12 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення  суспільства  на основі розуміння 

історії та закономірностей  розвитку предметної  області,  її  

місця  у  загальній  системі  знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

 



 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК 1 
Критичне осмислення теоретичних засад 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності.  

СК 2 

Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення та 

функціонування бізнесу, в т.ч. у сфері послуг, підприємницьких, 

торговельних і біржових структур. 

СК 3 
Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин. 

СК 4 
Здатність застосовувати інноваційні підходи в  діяльності 

підприємницьких (зокрема, з числа бізнесу у сфері послуг),  

торговельних і біржових структур. 

СК 5 
Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і 

послуг у сфері бізнесу, підприємницькій, торговельній, біржовій 

діяльності. 

СК 6 

Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів, у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової  діяльності, а також бізнесі у сфері 

послуг. 

СК 7 Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності бізнесу, в т. ч. у сфері послуг, 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

СК 8 Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування у 

бізнесі, в т. ч. у сфері послуг, підприємницькій, торговельній, 

біржовій діяльності. 

СК 9 Здатність до  організації зовнішньоекономічної діяльності 

бізнесу, в т. ч. у сфері послуг,  підприємницьких, торговельних і 

біржових структур. 

СК 10 Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності бізнесу, в т. ч. у сфері послуг, 

підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням 

ризиків. 

СК 11 Здатність до прийняття рішень щодо організації та ведення 

бізнесу, в т. ч. у сфері послуг, підприємництва та торгівлі в 

умовах ризику та невизначеності. 

СК 12 Здатність до аналізу, планування та управління грошовими 

потоками та фінансово-економічними результатами бізнесу, в 

т. ч. у сфері послуг,  підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. 

СК 13 Здатність застосовувати сучасні інформаційні, комунікаційні та 

інтелектуальні технології в управлінні діяльністю суб'єктів 

підприємництва, в т. ч. у сфері послуг, торговельних і біржових 

структур. 

 



 

Програмні результати 

РН 1. 
Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності й уміння критичного мислення,  аналізу та 

синтезу в  професійних цілях. 

РН 2. 

Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій у бізнесі, в 

т. ч. у сфері послуг, підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності. 

РН 3. Мати  навички письмової та усної професійної комунікації 

державною й іноземною мовами. 

РН 4. 

Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні 

технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої 

інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

РН 5. 
Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку 

інформації з різних джерел для формування банків даних у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

РН 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 

РН 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах 

професійної діяльності та брати відповідальність за результати. 

РН 8. 

Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та 

реалізації заходів у сфері збереження навколишнього 

природного середовища, охорони праці і здійснення безпечної 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

РН 9. 
Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави. 

РН 10. 
Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на 

основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень 

суспільства. 

РН 11. 

Демонструвати базові й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  для  

подальшого  використання на практиці, зокрема у бізнесі, в т. ч. 

у сфері послуг. 

РН 12. 

Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень  щодо створення й функціонування 

бізнесу, в т. ч. у сфері послуг,  підприємницьких, торговельних 

і біржових структур. 

РН 13. 
Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур. 



 

РН 14. 
Вміти застосовувати інноваційні підходи у бізнесі, в т. ч. у 

сфері послуг, підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності. 

РН 15. 
Оцінювати характеристики товарів і послуг у сфері бізнесу, 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за 

допомогою сучасних методів. 

РН 16. 

Знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур, а 

також бізнесу, в т. ч. у сфері послуг, і застосовувати їх на 

практиці. 

РН 17. 

Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності 

бізнесу, в т. ч. у сфері послуг, підприємницьких, торговельних 

і біржових структур, розв’язувати проблеми у кризових 

ситуаціях з урахуванням зовнішніх і внутрішніх впливів. 

РН 18. 
Знати основи обліку та оподаткування у бізнесі, в т. ч. у 

сфері послуг, у підприємницькій, торговельній і біржовій 

діяльності. 

РН 19. 

Застосовувати знання й уміння для забезпечення  ефективної 

організації зовнішньоекономічної діяльності бізнесу, в т. ч. у 

сфері послуг, підприємницьких, торговельних і біржових 

структур з урахуванням ринкової кон’юнктури та чинних 

правових норм. 

РН 20. 

Знати основи бізнес-планування, оцінювання  кон’юнктури 

ринків та результатів діяльності бізнесу, в т. ч. у сфері 

послуг, підприємницьких, торговельних і біржових структур з 

урахуванням ризиків. 

РН 21. 
Демонструвати здатність до прийняття рішень щодо 

організації та веденні бізнесу, в т. ч. у сфері послуг, 

підприємництва та торгівлі в умовах ризику і невизначеності. 

РН 22. 

Застосовувати методи та інструменти аналізу, планування та 

управління грошовими потоками та фінансово-економічними 

результатами бізнесу, в т. ч. у сфері послуг, 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

РН 23. 

Застосовувати сучасні інформаційні, комунікаційні та 

інтелектуальні технології в управлінні діяльністю суб'єктів 

підприємництва, в т. ч. у сфері послуг, торговельних і 

біржових структур. 

 



 

Порядок оцінювання результатів навчання 

Контроль знань та умінь студентів здійснюється у формі поточного та 

підсумкового контролю. Оцінювання рівня знань студентів проводиться за 

рейтинговою системою. Поточний контроль включає контроль знань, умінь та 

навичок студентів на лекціях, лабораторних, практичних заняттях та під час 

виконання індивідуальних навчальних завдань, контрольних, розрахункових, 

курсових робіт. Підсумковий контроль проводиться у формі екзаменів, заліків, 

підсумкового контролю та підсумкової атестації. 

Атестація зі спеціальності здійснюється у формі атестаційних екзаменів з 

економічної теорії та з фахових дисциплін. 

Атестаційні екзамени передбачають оцінювання результатів навчання, 

визначених стандартом та ОП і проводяться у письмовій формі на відкритому 

засіданні екзаменаційної комісії із застосуванням засобів цифрової фіксації 

(відеозапису). 

Порядок засідання екзаменаційної комісії та графік атестаційних екзаменів 

затверджується наказом ЧНУ ім. П. Могили і завчасно поширюється серед 

студентів.  

Атестаційний екзамен з економічної теорії охоплює питання теоретичного 

характеру щодо сутності та змісту явищ, основних термінів, понять, 

економічних показників і методів їх визначення, а також задачі та розрахункові 

завдання за тематикою нормативних дисциплін (зокрема мікроекономіка та 

макроекономіка).  

Атестаційний екзамен з фахових дисциплін є засобом об’єктивного 

контролю якості вищої освіти фахової підготовки студентів і засвідчує рівень, 

на якому випускник оволодів необхідними теоретичними знаннями і навичками 

їх практичного застосування в конкретних умовах. Завдання атестаційного 

екзамену передбачають поєднання теоретичної частини (тестові завдання) і 

практичної (розв’язання ситуаційних задач) з передбачених випусковою 

кафедрою фахових дисциплін, що дозволяє перевірити сформованість 

відповідних умінь та навичок. 

 

 


