
Бакалаврська програма «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

 

Напрям підготовки: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Кваліфікація, що присвоюється:  

Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

Рівень кваліфікації: Бакалавр 

Спеціальні вимоги до зарахування: 

Немає.  

Загальні вимоги для ЧНУ: 

Зарахування абітурієнтів студентами на програму відбувається на підставі 

результатів ЗНО. 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання 

(формального, неформального, неофіційного): 

Немає. 

Вимоги і положення до кваліфікації: 

1) володіння фундаментальними фаховими та гуманітарними і соціально-

економічними знаннями; 

2) знання основних теоретичних та методологічних засад управління 

підприємством; 

3) вміння ефективно використовувати ресурсний і виробничо-господарський 

потенціал; 

4) знання різних моделей національного економічного розвитку для 

виявлення адаптивного досвіду ефективного управління підприємством. 

Профіль програми 

Офіційна тривалість програми 4 роки для денної форми навчання.  

Програма зосереджена на тому щоб надати теоретичні знання та практичні 

уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за 

спеціальністю «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» та підготувати 

студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією. 



Ключові результати навчання 

Знання і розуміння: 

- базові знання про генезис, структуру, закони функціонування 

економічних систем суспільства, розвиток економічної науки; 

- базові знання основ математичного апарату, методів кількісного 

вимірювання процесів та їх результатів, методологію та інструментарій побудови 

і використання економіко-математичних моделей; 

- базові знання щодо методів збирання, обробки та аналізу інформації про 

соціально-економічні явища і процеси, інформаційні технології і системи; 

- знання теоретичних засад стратегічного планування та розуміння 

підходів, принципів і методів планування та контролю; 

Застосування знань і розуміння:  

- розробляти підприємницькі ідеї, а на їх основі бізнес-плани реалізації 

господарської діяльності (проекту або створення підприємства) та стратегії 

розвитку підприємства; 

- проводити діагностику стану підприємства, аналіз та оцінку 

використання його потенціалу, виявляти причинно-наслідкові зв'язки між 

показниками, та оцінювати результати господарської діяльності;  

- здійснювати контроль за виконанням цілей, прогнозувати розвиток 

економічних процесів та забезпечувати планування, реалізацію та оцінку 

операційної, фінансової, інвестиційної, інноваційної та проектної діяльності 

підприємства; 

Формування суджень: 

- здатність використовувати професійно-орієнтовані знання та практичні 

навички для економічного управління підприємством, прийняття ефективних 

рішень, щодо ресурсного і організаційного забезпечення, інтегрування 

інноваційних і інвестиційних процесів; 

- здатність використовувати професійно-профільовані знання та 

практичні навички для завдань економічної діяльності підприємств різних форм 

власності та спеціалізації. 



Доступ до подальшого навчання: 

Право вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». 

Навчальна та виробнича практика 

Для надання можливості студентам проходження навчальної та виробничої 

практики університет уклав угоди з державними та комерційними установами 

м. Миколаєва про проходження практики та подальше працевлаштування 

студентів. Серед них – СЗЛТ ім. Т.Г. Шевченка, ТОВ «Бріолайт», ПП «Ділова 

спілка», ТОВ «Земал», ПП «Юг-Торг-Николаев», Фермерське господарство 

«Олександр», ПП «Дайм-трейд», Березанське РСТ, ТОВ «ВКП Арсенал», ТОВ СП 

«НІБУЛОН», ТОВ «Миколаївське зерносховище», ПП «ТЕПС&Со», Очаківська 

райдержадміністрація, ООО «Мирком» та ін. 

Перспективи працевлаштування 

Бакалавр з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності наступну 

професійну роботу: товарознавець, організатор з постачання, організатор із збуту, 

інспектор-товарознавець, інспектор торговельний, брокер торговий, дилер 

(торговий), агент комерційний, агент торговельний, інспектор з безпеки руку, 

охорони праці та якості, інспектор з контролю якості продукції. 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки 

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань» 

Вимоги до випуску 

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена 

бакалаврська робота. 

Форма навчання 

Денна 

Дисципліни, що викладаються в межах підготовки спеціальності 

1. Нормативні навчальні дисципліни 

1.1 Цикл гуманітарної підготовки 

1. Українська мова (за  професійним спрямуванням)  

2. Історія України  

3. Історія української культури  



4. Іноземна мова (англійська)  

5. Філософія  

1.2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

1. Політична економія – 

2. Мікроекономіка  

3. Макроекономіка  

4. Історія економіки та економічної думки  

5. Математика для економістів: вища математика  

6. Математика для економістів: теорія ймовірностей та математична 

статистика  

7. Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі  

8. Економіко-математичні методи та моделі: економетрика  

9. Інформатика  

1.2 Цикл професійної та практичної підготовки 

1. Економіка підприємства  

2. Менеджмент  

3. Маркетинг  

4. Гроші та кредит  

5. Фінанси  

6. Бухгалтерський облік (загальна теорія)  

7. Економіка праці і соціально-трудові відносини  

8. Міжнародна економіка  

9. Статистика  

10.  Соціологія  

11.  Регіональна економіка  

12.  Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)  

13.  Стратегія підприємства  

14.  Організація виробництва  

15.  Економіка та організація інноваційної діяльності  

16.  Проектний аналіз  



17.  Обгрунтування господарських рішень  і оцінювання ризиків  

18.  Потенціал і розвиток підприємства  

19.  Планування і контроль на підприємстві  

20.  Управління витратами  

2. Вибіркові навчальні дисципліни  

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу  

2.1.1. Дисципліни за вибором навчального закладу циклу природничо-

наукової та загальноекономічної підготовки 

1. Основи екології  

2. Національна економіка  

3. Системи технологій промисловості  

2.1.2. Дисципліни за вибором навчального закладу циклу  

професійної та практичної підготовки 

1. Логістика  

2. Фізичне виховання  

2.2. Дисципліни вільного вибору студента 

2.2.1. Дисципліни за вибором студентів циклу гуманітарної  

підготовки 

Чотири дисципліни за вибором студента: 

1. Політологія  

2. Тренінг-курс: Корпоративна соціальна відповідальність  

3. Логіка  

4. Господарське та цивільне законодавство  

5. Психологія  

6. Педагогіка  

7. Правознавство  

8. Релігієзнавство   

9. Етика і естетика   

10.  Трудове право  



2.2.2. Дисципліни за вибором студентів циклу професійної та 

практичної підготовки  

1. Економічний аналіз  

2. Основи біржової діяльності та біржовий ринок: біржова діяльність  

3. Основи біржової діяльності та біржовий ринок: біржовий ринок  

4. Економіка комерційної діяльності: тренінг курс: Підприємництво і бізнес 

культура 

5. Економіка комерційної діяльності: економіка та організація торгівлі  

6. Економіка комерційної діяльності: електронна комерція  

7. Економіка комерційної діяльності: торгово-посередницькі операції  

8. Основи зовнішньоекономічної діяльності  

9. Системи управління якістю  

10.  Інституційна економіка  

11.  Ризикологія  

12.  Підприємництво в сфері послуг  


