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1. Профіль освітньої програми 

зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

(за спеціалізацією «Економіка та управління підприємством») 

1.Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили, факультет економічних наук, 

кафедра економіки та підприємництва 

Рівень      вищої освіти      Перший (бакалаврський) 

Ступінь вищої освіти  Бакалавр  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Економіка та управління підприємством 

Освітня кваліфікація Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти - Бакалавр 

Спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Обмеження щодо форм 

навчання 

немає 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра на базі повної загальної середньої 

освіти, 240 кредитів ЄКТС, одиничний, термін 

навчання три роки 10 місяців. 

Диплом бакалавра на базі молодшого бакалавра, 120 

кредитів ЄКТС, одиничний, термін навчання 1 рік 

10 місяців 

Наявність акредитації Акредитована МОН України 

Цикл/рівень HPK України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, 
EQF LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 

Наявність освітнього рівня молодшого бакалавра 

 

Мови викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

До наступного оновлення 

Інтернет адреса постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://chmnu.edu.ua/altrainine-information-base-

ecomonics 

2.Мета освітньої програми 

Забезпечення реалізації загальної стратегії  розвитку Чорноморського 
національного університету імені Петра Могили, підготовка 

https://chmnu/


 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з економіки та 
управління підприємством шляхом формування  усталеної систему знань і 
компетентностей, забезпечення  особистісного розвитку здобувачів освіти згідно з 
їх індивідуальними задатками, здібностями, за рахунок фундаментальності і 
практичної спрямованості навчальних програм, що відповідають потребам 
суспільства і регіональному ринку праці. 

3.Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області Предметна область: теоретико-методологічні і 

прикладні засади підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності, які забезпечують прийняття 

обґрунтованих професійних рішень.  

Об'єкти вивчення: діяльність з організації та 

функціонування підприємницьких, торговельних та 

біржових структур, що здійснюється для досягнення 

економічних і соціальних результатів.  

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих, 

конкурентноспроможних  фахівців з 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності на 

вітчизняних та міжнародних ринках праці, 

володіючих  загально-культурними, загально-

професійними і професійними  компетенціями,  

здатних максимально реалізовувати свій 

професійний потенціал для виконання складних 

спеціалізованих задач та успішного вирішення  

практичних проблем по профілю підготовки в  

сучасних умовах глобальних змін економіки. 

Теоретичний зміст предметної області: наукові 

теорії, положення, концепції, принципи 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності і 

методологія їхнього використання для організації та 

ефективного функціонування підприємницьких, 

торговельних та біржових структур. 

 Методи, методики та технології: загальнонаукові 

й спеціальні методи, професійні методики і 

технології, застосування яких дозволяє вирішувати 

практичні завдання з організації, ефективного 

функціонування та розвитку підприємницьких, 

торговельних і біржових структур.  

Інструменти та обладнання: інформаційно-

комунікаційні системи та технології, прилади та 

обладнання, необхідні для формування професійних 

компетентностей бакалавра підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності (комп’ютерна 

техніка, пакети прикладних програм, програмні 

продукти тощо). 

Орієнтація освітньої 

програми 

 Академічною орієнтацією освітньо-професійної 

програми слугують  сучасні теоретичні, 



 

методологічні та практичні наукові надбання з  

економіки та управління підприємницькими, 

торговельними та біржовими структурами.   

Здобувач освіти має володіти знаннями 

в галузі науково-дослідної та освітньої діяльності. 

Основний фокус освітньої 

програми 

 Фокус програми:  

Загальний фокус освітньої програми – 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.  

Загальний акцент робиться на формуванні та 

розвитку професійної компетентності вирішувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі управління та адміністрування, професійної 

діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності, що передбачає застосування 

сучасних новітніх теорій та методів економічних 

наук відповідно до вимог ринку праці з урахуванням 

світових тенденцій та загальноєвропейських 

цінностей. 

Спеціальний фокус програми – Економіка та 

управління підприємством.  

Програма передбачає оволодіння спеціальними 

знаннями здатних ідентифікувати та вирішувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у сфері економіки та управління підприємством.   

Особливості освітньо-

професійної програми 

Програма орієнтована на здобуття студентами 

професійних знань, прикладних умінь, навичок та 

інших компетентностей в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності з акцентом на 

поглиблення  знань  мікро- та макроекономіки, 

інформаційних систем і технології у 

підприємництві,  комплексного аналізу,  планування 

та організації  діяльності  підприємств, їх 

підрозділів та інших господарських формувань. 

 

Програма  спрямована на глибоку спеціальну 

підготовку сучасних суб’єктів підприємницької 

діяльності, здатних заснувати та розвивати власний 

бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати 

якісні послуги та здійснювати операції на товарних 

біржах. 

 

Програма реалізується в активному дослідницькому 

середовищі. 

  

Програма передбачає поглиблене вивчення 

іноземної мови за професійним спрямуванням. 

 



 

Програма має елементи міждисциплінарного 

характеру, що дозволяє набути здобувачам вищої 

освіти компетенцій, які спрямовані на створення та 

забезпечення ефективної діяльності  

підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

4.Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Бакалавр за спеціальністю 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність»,  освітня програма  

«Економіка та управління підприємством» здатний 

займати посади та виконувати професійну роботу за 

різними видами економічної діяльності згідно 

чинного законодавства та діючого Національного 

класифікатора України «Класифікатор професій» (ДК 

003:2010): 

1314: 

Директор (керівник) малої торговельної фірми 

Керуючий магазином 

Комерсант 

2419.2: 

Експерт із зовнішньо-економічних питань 

Консультант з ефективності підприємництва 

Консультант з маркетингу 

Консультант з раціоналізації виробництва 

Логіст 

Фахівець з ефективності підприємництва 

Фахівець з методів розширення ринку збуту 

(маркетолог) 

Фахівець із сертифікації  

Фахівець із стандартизації 

Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості 

Фахівець із якості 

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку 

3419: 

 Організатор з постачання  

 Організатор із збуту  

Товарознавець 

Черговий по товарній конторі 

342: 

Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів 

Агенти з комерційних послуг та торговельні 

брокери 

Агенти із зайнятості й трудових контрактів 

Організатор з персоналу  

Фахівець з найму  робочої сили  

3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, 

організації) 



 

Референт 

3436.2 Помічник керівника виробничого підрозділу  

3436.3 Помічники керівників малих підприємств без 

апарату управління   

Подальше навчання Бакалаври мають можливість навчання за 

програмою другого циклу за економічним напрямом 

знань (що узгоджується з отриманим дипломом 

бакалавра) або суміжною – магістерські (освітньо-

наукові/освітньо-професійні) програми вищої 

освіти, а саме мають можливість продовжити 

навчання в магістратурі за програмою другого циклу 

FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL та 7 рівня HPK. 

5.Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання  У викладанні навчальних дисциплін обов’язкової 

частини змісту навчання беруть участь доктори 

наук, професори, кандидати наук, доценти, 

викладачі, які мають певний стаж практичної, 

наукової та педагогічної роботи. 

 Навчальний процес включає: студентоцетроване, 

проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне 

самонавчання. Проблемні, інтерактивні, проектні, 

інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі, 

колективні та інтегративні, контекстні технології 

навчання, навчання за допомогою електронного 

ресурсу, навчання на основі досліджень.   

Здійснення освітнього процесу в активному 

навчально-дослідницькому та реальному 

професійному середовищі.  

Оцінювання Оцінювання якості освоєння освітньо-професійної 

програми включає поточний і підсумковий контроль 

знань (семестровий контроль та атестацію 

здобувачів вищої освіти). 

Поточне оцінювання – на семінарських, практичних, 

(усне або письмове опитування, експрес-контроль, 

виступи здобувачів при обговоренні питань, 

контрольні роботи, підсумкові модульні контролі, 

тестовий контроль, презентації практичних, творчих 

робіт тощо). 

Підсумковий (семестровий) контроль – екзамен або 

залік (диференційований залік).  

6.Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність  розв’язувати  складні спеціалізовані  завдання  та  

проблеми у сферах підприємницької, 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) 

 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати отримані знання в 

практичних ситуаціях. 

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  компетентності нормативні 

 

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, 

функціонування 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, торговельних 

та біржових структур. 

СК 5 Здатність визначати та оцінювати 

характеристики товарів і послуг в  

підприємницькій, торговельній, біржовій 

діяльності. 

 

СК  6 Здатність здійснювати діяльність з 

дотриманням вимог нормативно-правових 

документів у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової  діяльності. 

СК  7 Здатність визначати і виконувати професійні 

завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

СК  8 Здатність застосовувати основи обліку та 

оподаткування підприємницькій, 

торговельній, біржовій діяльності. 

СК  9 Здатність до  організації 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. 

СК  10 Здатність до бізнес-планування, оцінювання 

кон'юнктури ринків і результатів діяльності 

у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

практики з урахуванням ризиків. 

Спеціальні компетентності додаткові 

 

СКД 1 Знання і розуміння основ аналізу та оцінки 
господарської діяльності на основі даних 

бухгалтерського обліку і звітності та інших 

джерел інформації для виявлення внутрішніх 

резервів, попередження втрат й 

непродуктивних витрат, виявлення основних 

напрямків і тенденцій її розвитку, способів 

підвищення ефективності використання 

наявних ресурсів і якості роботи. 

СКД 2 Знання і розуміння основ інформаційно-

комунікаційних технологій  та мереж як 

засобів виробництва з метою підвищення 

ефективності наявних або динамічного 

розвитку нових сегментів бізнесу та 

отримання стабільного соціально-

економічного ефекту. 

СКД 3 Знання і розуміння основ організації 

інформаційно-документаційного 



 

обслуговування управлінської діяльності, 

правил складання та оформлення службових 

документів, напрямків удосконалення 

інформаційно-документаційного 

забезпечення. 

7. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання 

Шифр результатів 

навчання 

  Зміст результатів навчання 

ПРН 1 Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності й уміння критичного мислення,  аналізу та 

синтезу в  професійних цілях. 

ПРН 2 Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

ПРН 3 Мати  навички письмової та усної професійної комунікації 

державною й іноземною мовами. 

ПРН 4 Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні 

технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої 

інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

ПРН 5 Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку 

інформації з різних джерел для формування банків даних у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

ПРН 6 Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 

ПРН 7 Демонструвати підприємливість в різних напрямах 

професійної діяльності та брати відповідальність за 

результати. 

ПРН 8 Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та 

реалізації заходів у сфері збереження навколишнього 

природного середовища, охорона праці і здійснення безпечної 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

ПРН 9 Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави. 

ПРН 10 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на 

основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень 

суспільства. 

ПРН 11 Демонструвати базові й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  для  

подальшого  використання на практиці. 

ПРН 12 Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень  щодо створення й функціонування 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. 



 

ПРН 13 Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур. 

ПРН 14 Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

ПРН 15 Оцінювати характеристики товарів і послуг у 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за 

допомогою сучасних методів. 

ПРН 16 Знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і 

застосовувати  на практиці. 

ПРН 17 Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і 

розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням 

зовнішніх та внутрішніх впливів. 

ПРН 18 Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, 

торговельній і біржовій діяльності. 

ПРН 19 Застосовувати знання й уміння для забезпечення  

ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур з 

урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм. 

 

ПРН 20 Знати основи бізнес-планування, оцінювання  кон’юнктури 

ринків та результатів діяльності підприємницьких, 

торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення  

 

Гарант  ОП – Міцкевич Н.В. к.е.н.,  доцент кафедри 

економіки та підприємництва Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили. 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-

професійну програму  відповідають профілю і напряму 

дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж 

педагогічної роботи та досвід практичної роботи.  

В процесі організації навчального процесу залучаються 

професіонали з досвідом дослідницької / управлінської / 

інноваційної / творчої роботи та/або    роботи за фахом та 

іноземні лектори. 80 % професорсько-викладацького складу, 

задіяного у викладанні професійно-орієнтованих дисциплін 

мають наукові ступені та/або вчені звання за відповідною 

або спорідненими спеціальностями. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять підвищення 

кваліфікації, зокрема стажування, в т.ч. закордоном. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення  

  

Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним 

вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

і є достатнім для забезпечення якості освітнього процесу, 

зокрема: 



 

- стан приміщень засвідчено санітарно-технічними 

паспортами, що відповідають існуючим нормативним актам; 

-  використання  комп’ютерних класів з потужними  

комп’ютерами та сучасним програмним забезпеченням; 

- комп’ютеризовані робочі місця у науковій бібліотеці 

надають можливість доступу до Інтернету та локальної 

мережі як бібліотеки, так і університету в цілому; 

- студенти мають змогу користуватись власними ПК з 

безкоштовною можливістю доступу до мережі Інтернет 

через бездротовий зв’язок Wi-Fi та інше. Користування 

Інтернет-мережою безкоштовне. 

Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення  
  

 У Чорноморському національному університеті ім. Петра 

Могили функціонує потужна система бібліотечно-

інформаційного забезпечення, використовуючи спектр 

функцій системи LitPro (власна розробка), усі користувачі 

бібліотеки (студенти, викладачі, науковці) можуть отримати 

динамічну інформацію щодо наявності базової, іншої 

рекомендованої літератури та її розміщення, а також мають 

можливість здійснювати доступ до оцифрованих 

повнотекстових копій навчальної та методичної літератури. 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

освітньої програми  «Економіка та управління 

підприємством», зі спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» відповідає ліцензійним 

вимогам, має актуальний змістовий контент, базується на 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях.  

Використання в навчальному процесі системи moodle3. 

Наявність авторських розробок (підручників, навчальних 

посібників, методичних матеріалів) професорсько-

викладацького складу. 

 

 9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність  

 

На основі двосторонніх договорів між Чорноморським 

національним університетом та університетами України: 

Національний університет «Києво-Могилянська академія», 

Національний університет «Острозька академія». 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність  

 

На основі двосторонніх договорів між Чорноморським 

національним університетом імені Петра Могили та вищими 

навчальними закладами країн-партнерів: у Міжнародному 

університеті Шіллер (м. Хайдельберг, Німеччина), 

університеті св.Марка і Джона (м. Плімут, Велика Британія), 

Карловому університеті (м. Прага, Чехія), Віденському 

економічному університеті (м. Відень, Австрія), 

Міжнародній академії ім. М. Балудянського (Братислава, 

Словаччина), Поморській Академії (м. Слупськ, Польща), 

Міжнародному університеті Річмонд (м. Лондон, Велика 



 

Британія). Є можливість пройти семестрове навчання в 

університеті Саарланда (м. Саарбрюккен, Німеччина), 

університеті Ка`Фоскарі (м. Венеція, Італія), університеті 

Кадіс (м. Кадіс, Іспанія), університеті Норд (м. Буде, 

Норвегія), Академії туризму Анталії (м. Анталія, Туреччина); 

а також програми подвійного диплому з університетами 

Польщі. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе 

 

2. Перелік компонентів освітньої-професійної програми 

2.1.Перелік компонент ОП 
Код н/д Компоненти освітньої програми  Обсяг 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1. Обов’язкові компоненти ОП (нормативні навчальні дисципліни) 

1.1.  Цикл загальної підготовки 

ОЗП 01 Історія та культура України 4 залік 

ОЗП 02 Філософія 3 залік 

ОЗП 03 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 залік 

ОЗП 04 Іноземна мова (англійська) 7 залік 

ОЗП 05 Інформаційні технології 3 залік 

ОЗП 06 Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, 

основи охорони праці) 
3 диф.залік 

ОЗП 07 Системи технології 4 залік 

1.2.  Цикл професійної підготовки  

ОПП  01 Основи економічної теорії 6 екзамен 

ОПП  02 Мікроекономіка 5 екзамен 

ОПП  03 Макроекономіка 5 екзамен 

ОПП  04 Історія економіки та економічної думки 4 екзамен 

 Математика для економістів:    

ОПП  05 Вища математика 5 екзамен 

ОПП  06 Теорія ймовірностей  5 екзамен 

 Економіко-математичні методи та моделі:   

ОПП  07 Оптимізаційні методи та моделі 5 екзамен 

ОПП  08 Економетрика 4 залік 

ОПП 09 Економіка підприємства 5 екзамен 

ОПП 10 Менеджмент 5 екзамен 

ОПП  11 Маркетинг 5 екзамен 

ОПП  12 Гроші та кредит 4 залік 

ОПП  13 Фінанси 5 екзамен 

ОПП  14 Банківська діяльність 3 екзамен 

ОПП  15 Бухгалтерський облік (загальна теорія) 5 екзамен 

ОПП  16 Аудит 4 екзамен 

ОПП  17 Міжнародна економіка  3 екзамен 

ОПП  18 Статистика 4 екзамен 

ОПП  19 Інформаційні технології в управлінні діяльністю 

суб’єктів господарювання 
5 екзамен 

ОПП  20 Податкова система 4 екзамен 

ОПП  21 Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 4 екзамен 



 

ОПП  22 Економіка праці та соціально-трудові відносини 3 екзамен 

ОПП  23 Регіональна економіка 4 екзамен 

ОПП  24 Економічний аналіз 4 залік 

ОПП  25 Бізнес-планування та оптимізація бізнес-процесів 5 екзамен 

ОПП  26 Біржова діяльність і біржовий ринок 5 екзамен 

ОПП  27 Управління персоналом  3 залік 

ОПП  28 Національна економіка  4 екзамен 

ОПП  29 Економіка та організація торгівлі 5 екзамен 

ОПП  30 Технології продажів 5 екзамен 

ОПП  31 Міждисциплінарна курсова робота з економічної теорії 3 диф.залік 

ОПП  32 Міждисциплінарна курсова робота з торгівлі та 

біржової діяльності  
3 диф.залік 

ОПП  33 Міждисциплінарна курсова робота з економіки та 

управління підприємством 
3 диф.залік 

ОПП 34 Навчальна практика 3 диф.залік 

ОПП 35 Виробнича практика 3 диф.залік 

ОПП 36 Виробнича практика – 2  3 диф.залік 

 Загальний обсяг обов’язкових компонент 178  

2.Вибіркові компоненти ОП 

2.1. Цикл загальної підготовки 

ВЗП 01 Дисципліна 1: 3 залік 

 Цивільне та господарське законодавство   

 Трудове право   

ВЗП 02 Дисципліна 2: 3 залік 

 Соціологія   

 Політологія   

 Логіка   

 Корпоративна соціальна відповідальність   

 Екологія   

ВЗП 03 Дисципліна 3: 3 залік 

 Етика   

 Естетика   

 Риторика   

ВЗП 04 Дисципліна 4: 14 залік, екз. 

 Англійська мова (за професійним спрямуванням)   

 Іноземна мова (англійська) - 2   

ВЗП 05 Дисципліна 5:   

 Фізичне виховання   

2.2. Цикл  професійної підготовки 

ВПП  01 Дисципліна1 6 екзамен 

 Стратегія підприємства   

 Потенціал і розвиток підприємства   

 Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків   

ВПП 02 Дисципліна 2 6 екзамен 

 Організація виробництва   

 Капітал підприємства   

 Бізнес-моделі підприємства   

ВПП 03 Дисципліна 3 7 екзамен 

 Митна справа   

 Менеджмент митної справи   

 Декларування товарів   

ВПП 04 Дисципліна 4 7 екзамен 

 Логістика   

 Управління ланцюгом постачань   



 

 Інтегровані матеріальні потоки   

ВПП 05 Дисципліна 5 7 залік 

 Торгово-посередницька діяльність   

 Тендерна діяльність   

 Закупівельна діяльність підприємств   

ВПП 06 Дисципліна 6 (тренінг-курс) 6 залік 

 Етика бізнесу та комплаєнс   

 Етика та психологія бізнесу   

 Всього обсяг  вибіркових  компонент          62 

 Загальний обсяг програми        240 

 

 

3. Форми атестації здобувачів вищої освіти  

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація зі спеціальності здійснюється у формі 

атестаційних екзаменів  

Вимоги до 

атестаційного     

екзамену  

Атестаційний екзамен передбачає оцінювання результатів 

навчання, визначених стандартом та освітньою програмою 

 

Атестаційний екзамен з економічної теорії охоплює питання теоретичного 

характеру, що стосуються 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). 

Складання атестаційного екзамену з економічної теорії проводиться в письмовій формі на 

відкритому засіданні екзаменаційної комісії. 

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. 
 

4.Структурно-логічна схема освітнього процесу 

 

 Наукове і методичне обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної 

програми (послідовність вивчення навчальних дисциплін, форми і періодичність 

виконання самостійних та індивідуальних завдань, проведення контролю тощо) 

визначається структурно-логічною схемою підготовки.  

Структурно-логічна схема навчання – це послідовність вивчення навчальних 

дисциплін за їх циклами протягом терміну підготовки фахівця відповідного освітнього 

рівня. 

Структурно-логічна схема викладання дисциплін освітньо-професійної програми 

«Економіка та управління підприємством» забезпечує: стандарт якості освіти; системний 

підхід до взаємозв’язку викладання дисципліни; логіку структури викладання дисциплін; 



 

прозорість і доступність інформаційного супроводу технології навчання; врахування 

послідовності накопичення знань та інформації при підготовці спеціалістів; адаптаційні 

можливості фаху щодо змін зовнішнього середовища, зокрема, на ринку праці.  

Програма підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

«Економіка та управління підприємством» рівня вищої освіти  бакалавр із загальним 

обсягом 240 кредити ЄКТС (нормативна частина програми становить 178 кредити, обсяг 

вибіркової частини – 62 кредитів ЄКТС) передбачає оволодіння студентами  навчальними 

дисциплінами, проходження навчальної, виробничої, виробничої - 2 практики і 

проведення підсумкової атестації у формі атестаційного екзамену з економічної теорії та 

атестаційного екзамену з фахових дисциплін. Структурно-логічну схему вивчення 

дисциплін наведено у додатку 1. 

 



 

Пояснювальна записка 

Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК (за 6-м 

рівнем, бакалаврським) зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 
 

Класифікація 

компетентностей за НРК 

 

 

 

 

 

 

Компетентності 

Знання 

Зн1 Концептуальні 

знання, набуті у процесі 

навчання та 

професійної діяльності, 

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень 

Зн2 Критичне 

осмислення основних 

теорій, принципів, 

методів і понять у 

навчанні та професійній 

діяльності 

Уміння  

Ум1 Розв'язання 

складних 

непередбачуваних 

задач і проблем у 

спеціалізованих сферах 

професійної діяльності 

та/або навчання, що 

передбачає збирання та 

інтерпретацію 

інформації (даних), 

вибір методів та 

інструментальних 

засобів, застосування 

інноваційних підходів 

Комунікація 

 К1 Донесення 

до фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень 

та власного 

досвіду в галузі 

професійної 

діяльності 

К2 Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію 

Автономія та 

відповідальність 

АВ1 Управління 

комплексними діями або 

проектами, 

відповідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних 

умовах  

АВ2 Відповідальність за 

професійний розвиток 

окремих осіб та/або груп 

осіб 

АВ3 Здатність до 

подальшого навчання з 

високим рівнем 

автономності 

Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу. 

Зн2 Ум1 
 

АВ3 

ЗК2. Здатність застосовувати отримані 
знання в практичних ситуаціях. 

Зн1 Ум1 К2 АВ1 

ЗК3. Здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово. 

Зн1 
 

К2 
 

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною 
мовою. 

Зн1 Ум1 К2 АВ3 

ЗК5. Навички  використання 

інформаційних і комунікаційних 
технологій. 

 

Зн1 

 

Ум1 

 

К1 

 

АВ1 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних джерел. 

Зн1 Ум1 
 

АВ1 



 

ЗК 7. Здатність працювати в команді. 
Зн2 Ум1 К2 АВ2 

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та 
підприємливість. 

Зн2 Ум1 К1 
 

ЗК 9. Прагнення до збереження 
навколишнього середовища. 

Зн1 Ум1 К1 АВ1 

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та 
свідомо. 

Зн2 Ум1 
 

АВ 3 

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. 

 

 

 
Зн2 

 

 

 
Ум1 

 

 

 
К2 

 

 

 
АВ3 

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. 

 

 

 

 

 
Зн1 

 

 

 

 

 
Ум1 

  

 

 

 

 
АВ3 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1. Критичне  осмислення 

теоретичних засад підприємницької, 
торговельної та біржової діяльності. 

 

Зн2 

 

Ум1 

  

АВ1 

СК2. Здатність обирати та 

використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування 

рішень щодо створення, 

 
 

Зн2 

 
 

Ум1 

 
 

К1 

 
 

АВ2 



 

функціонування         підприємницьких, 
торговельних і біржових структур. 

СК3. Здатність здійснювати діяльність 

у взаємодії суб’єктів ринкових 
відносин. 

 

Зн1 

 

Ум1 

  

АВ1 

СК4. Здатність застосовувати 

інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та 
біржових структур. 

 
Зн1 

 
Ум1 

 
К1 

 
АВ1 

СК5. Здатність визначати та оцінювати 

характеристики товарів і послуг в 

підприємницькій, торговельній, 
біржовій діяльності. 

 
Зн1 

 
Ум1 

 
К1 

 
АВ1 

СК 6. Здатність здійснювати діяльність 

з дотриманням вимог нормативно- 

правових документів у сфері 

підприємницької, торговельної та 
біржової діяльності. 

 
 

Зн1 

 
 

Ум1 

  
 

АВ1 

СК 7. Здатність визначати і виконувати 

професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових структур. 

 
Зн2 

 
Ум1 

 
К2 

 
АВ2 

СК 8. Здатність застосовувати основ 

обліку та оподаткування в 

підприємницькій, торговельній, 
біржовій діяльності. 

 
Зн1 

 
Ум1 

  

СК 9. Здатність до організації 

зовнішньоекономічної   діяльності 

підприємницьких, торговельних і 

біржових структур. 

 
Зн1 

 
Ум1 

  
АВ3 

СК 10. Здатність до бізнес-планування, 

оцінювання кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової 
практики з урахуванням ризиків. 

 
 

Зн1 

 
 

Ум1 

 
 

К1 

 
 

АВ1 

 

 

 



 

Спеціальні компетентності додаткові 
 

СКД 1. Знання і розуміння основ 

аналізу та оцінки господарської 

діяльності на основі даних 

бухгалтерського обліку і звітності 

та інших джерел інформації для 

виявлення внутрішніх резервів, 

попередження втрат й 

непродуктивних витрат, 

виявлення основних напрямків і 

тенденцій її розвитку, способів 

підвищення ефективності 

використання наявних ресурсів і 

якості роботи. 

 

 

 

 

Зн1 

 

 

 

 

Ум1 

 

 

 

 

К2 

 

 

 

 

АВ2 

СКД 2. Знання і розуміння основ 

інформаційно-комунікаційних 

технологій  та мереж як засобів 

виробництва з метою підвищення 

ефективності наявних або 

динамічного розвитку нових 

сегментів бізнесу та отримання 

стабільного соціально-

економічного ефекту. 

 
 

Зн2 

 
 

Ум1 

 
 

К1 

 
 

АВ2 

СКД 3. Знання і розуміння основ 

організації інформаційно-

документаційного обслуговування 

управлінської діяльності, правил 

складання та оформлення 

службових документів, напрямків 

удосконалення інформаційно-

документаційного 

 
Зн1 

 
Ум1 

    

 

              К2 

 

 

 

АВ3 

 



 

 

Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей  

спеціалізація  "Економіка та управління підприємством 

  
Компетентності 

 
 

Програмні 

результати навчання 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

 т
ь Компетентності 

Загальні компетентності 
Спеціальні (фахові) 

компетентності 

ЗК 

1 

ЗК 

2 

ЗК 

3 

ЗК 

4 

ЗК 

5 

ЗК 

6 

ЗК 

7 

ЗК 

8 

ЗК 

9 

ЗК 

10 

ЗК 

11 

ЗК 

12 

СК 

1 

СК 

2 

СК 

3 

СК 

4 

СК 

5 

СК 

6 

СК 

7 

СК 

8 

СК 

9 

СК 

10 

1. Використовувати  базові  знання з 

підприємництва, торгівлі і  біржової 

діяльності й уміння критичного мислення, 

аналізу та синтезу в професійних цілях. 

 
+ 

 
+ 

            
+ 

         

2. Застосовувати набуті знання для 

виявлення, постановки та вирішення завдань 

за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності. 

 

+ 

  

+ 

            

+ 

        

3. Мати навички письмової та усної 

професійної  комунікації державною й 
іноземною мовами. 

+ 
  

+ + 
                  

4. Використовувати сучасні комп’ютерні і 

телекомунікаційні технології обміну та 

розповсюдження професійно спрямованої 

інформації у сфері підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності. 

 

+ 

     

+ 

              

+ 

   

5. Організовувати пошук, самостійний відбір, 

якісну обробку інформації з різних джерел 

для формування банків даних у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

 

+ 

      

+ 

           

+ 

     



 

6.Вміти працювати в команді, мати навички 
міжособистісної взаємодії, які дозволяють 

досягти професійних цілей. 
+ 

      

+ 
               

7.Демонструвати підприємливість в різних 

напрямах професійної діяльності та брати 
відповідальність за результати. 

+ 
       

+ 
 

+ 
        

+ 
   

8. Застосовувати одержані знання й уміння 

для ініціювання та реалізації заходів у сфері 

збереження навколишнього природного 

середовища і здійснення безпечної діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових 
структур. 

 
 

+ 

  
 

+ 

       
 

+ 

 
 

+ 

            

9. Знати вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної і 
правової держави. 

 

+ 

           

+ 

       

+ 

    

10. Демонструвати здатність діяти соціально 

відповідально на основі етичних, культурних, 
наукових цінностей і досягнень суспільства. 

+ 
           

+ 
      

+ 
   

11. Демонструвати базові й структуровані 

знання у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для подальшого 
використання на практиці. 

 
+ 

  
+ 

        
+ 

   
+ 

        
+ 

 

12. Володіти методами та інструментарієм 

для обґрунтування управлінських рішень 

щодо створення й функціонування 

підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. 

 

+ 

        

+ 

      

+ 

        

13. Використовувати знання форм взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин для 

забезпечення діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур. 

 
+ 

       
+ 

        
+ 

       

14. Вміти застосовувати інноваційні 
підходи в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 
+ 

 

+ 
  

+ 
          

+ 
      

15. Оцінювати характеристики товарів і 
послуг у підприємницькій, торговельній та 
біржовій  діяльності  за  допомогою сучасних 
методів 

+ 
 

+ 
              

+ 
     



 

16. Знати нормативно-правове забезпечення 

діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур і застосовувати його на 
практиці. 

 
+ 

           
+ 

       
+ 

    

17. Вміти вирішувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, 

торговельних, біржових структур і 

розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях 

з урахуванням зовнішніх та внутрішніх 

впливів. 

 
 

+ 

        
 

+ 

           
 

+ 

   

18. Знати основи обліку та оподаткування в 
підприємницькій, торговельній і біржовій 

діяльності. 
+ 

                   

+ 
  

19. Застосовувати знання й уміння для 

забезпечення ефективної організації 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових 

структур з урахуванням ринкової 
кон’юнктури і діючих правових норм. 

 
 

+ 

  
 

+ 

        
 

+ 

           
 

+ 

 

20. Демонструвати вміння бізнес-планування, 

оцінювання кон’юнктури ринків та 

результатів діяльності підприємницьких, 

торговельних і біржових структур з 
урахуванням ризиків. 

 

+ 

                      

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Таблиця 3 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей  

      спеціалізація  "Економіка та управління підприємством" 

 
№ 

Дисципліни 

 
 

 

Ін
т
ег

р
а
л

ь
н

а
 

к
о

м
п

ет
ен

т
н

іс
 т

ь
 Компетентності 

Загальні компетентності 
Спеціальні (фахові) 

компетентності 

ЗК 

1 

ЗК 

2 

ЗК 

3 

ЗК 

4 

ЗК 

5 

ЗК 

6 

ЗК 

7 

ЗК 

8 

ЗК 

9 

ЗК 

10 

ЗК 

11 

ЗК 

12 

СК 

1 

СК 

2 

СК 

3 

СК 

4 

СК 

5 

СК 

6 

СК 

7 

СК 

8 

СК 

9 

СК 

10 

1.Обов’язкові компоненти ОП (нормативні навчальні дисципліни) 

1.1. Цикл загальної підготовки 

1 Історія та культура України + +     +       +          

2 Філософія + +           +           

3 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
+   +          +          

4 Іноземна мова (англійська) +    +         +          

5 Інформаційні технології +     +         +         

6 Безпека життєдіяльності 

(безпека життєдіяльності, 

основи охорони праці) 

+         +         +     

7 Системи технології + +           +  +         

1.2. Цикл професійної підготовки 

1 Основи економічної теорії + +              +        

2 Мікроекономіка + + +             +        

3 Макроекономіка + + +             +        

4 Історія економіки та економічної 

думки 
+      +       +          

 Математика для економістів:  +           
 

      
 

    

5 Вища математика + +         +  

 
 + +    

 
   

6 Теорія ймовірностей  + + +            + +        



 

 Економіко-математичні методи та 

моделі: 
+ 

                      

7 Оптимізаційні методи та моделі + +     +  
 

     
+ 

        

8 Економетрика + + 

+ 
  

 
        +  

 
      

 Міждисциплінарна курсова 

робота з економічної теорії 
+ + 

+ 
   +       +  +  

 
     

9 Економіка підприємства +  +    +        +  +       

10 Менеджмент + +      +       +         

11 Маркетинг + +     +        +   +   

 
  

12 Гроші та кредит + +            +          

13 Фінанси + + +            +        
 

14 Банківська діяльність + + +            +        
 

15 Бухгалтерський облік (загальна 

теорія) 
+ +         +        +  +  

 

16 Аудит + +         +        +  +  
 

17 Міжнародна економіка + +                    + 
 

18 Статистика + + +    +        +        
 

19 Інформаційні технології в 

управлінні діяльністю суб’єктів 

господарювання 

+     +           +      
 

20 Податкова система + +    +               +  
 

21 Фінансова діяльність суб'єктів 

господарювання 
+ +    +             +    

 

22 Економіка праці та соціально-

трудові відносини 
+      +         +       

 

23 Регіональна економіка + + +             +       
 

24 Економічний аналіз + +     +        +        
 



 

25 Бізнес-планування та 

оптимізація бізнес-процесів 
+ +    +                 

+ 

26 Біржова діяльність і біржовий 

ринок 
+ + +                + +   

 

27 Управління персоналом  +       +   +    +        
 

28 Національна економіка  + + +    +         +       
 

29 Економіка та організація 

торгівлі 
+ +                  +   

 

30 Технології продажів +  +               +  +   
 

 Міждисциплінарна курсова 

робота з торгівлі і організації 

бізнесу у сфері послуг 

+ + + +   +          +      
+ 

 Міждисциплінарна курсова 

робота з економіки та 

управління підприємством 

+ + +  +  +           +     
+ 

31 Навчальна практика + + +    +         +    +   
 

32 Виробнича практика + + +    +         +  +  +   
 

33 Виробнича практика – 2  + + +    +         +  +  +   
 

2.Вибіркові компоненти ОП 

2.1. Цикл загальної підготовки 
1 Дисципліна 1: +           +       +     

 Цивільне та господарське 

законодавство 
                       

 Трудове право                        
2 Дисципліна 2: +  +       +  +  +          

 Соціологія                        
 Політологія                        

 Логіка                        

 Корпоративна соціальна 

відповідальність 
                      

 



 

 Екологія                        
3 Дисципліна 3: +  + +         +  +         
 Етика                        

 Естетика                        
 Риторика                        
4 Дисципліна 4: +    +        + +          
 Англійська мова (за 

професійним спрямуванням) 
                       

 Іноземна мова (англійська) - 2                        

 Фізичне виховання                        

2.2. Цикл  професійної підготовки 

1 Дисципліна1   +    +           +      

 Стратегія підприємства                        

 Потенціал і розвиток підприємства                        

 Обґрунтування господарських 

рішень та оцінка ризиків 
                       

2 Дисципліна 2 + + +           +      +   + 

 Організація виробництва                        

 Капітал підприємства                        

 Бізнес-моделі підприємства                        

3 Дисципліна 3 + + +           +         + 
 Митна справа                        

 Менеджмент митної справи                        

 Декларування товарів                        

4 Дисципліна 4 + + +      +     +  +    +    

 Логістика                        

 Управління ланцюгом постачань                        
 Інтегровані матеріальні потоки                        



 

5 Дисципліна 5 + + +    +       +      +    

 Торгово-посередницька діяльність                        

 Тендерна діяльність                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток 1. 
Структурно-логічна схема ОПП 

       "Економіка та управління підприємством" 

 

 
 


