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України за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля  

та біржова діяльність» для першого рівня вищої освіти 

(наказ МОН від 13 листопада 2018 р. №1243). 

Освітню програму було перезатверджено у 2021 р.  

у зв’язку із новою редакцією Положення про відкриття,  
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

 1 – Загальна інформація  

Повна назва вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Державний вищий навчальний заклад  

«Український державний хіміко-технологічний університет». 

Економічний факультет. 

Кафедра підприємництва, організації виробництва та 

теоретичної і прикладної економіки 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр 

Бакалавр, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний  

240 кредитів ЄКТС на базі повної загальної середньої освіти;  

на базі ступеня «молодший бакалавр» / «фаховий молодший 

бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст») університет має право визнати та перезарахувати 

не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки молодшого 

бакалавра / «фаховий молодший бакалавр» (молодшого 

спеціаліста) 

Наявність 

акредитації 

Не акредитована.  

Запланований термін акредитації 2024 р. 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень,  QF-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 

6 рівень 

Передумови Повна загальна середня освіта або ступінь «молодший 

бакалавр» / «фаховий молодший бакалавр» (освітньо-

кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст») 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

До акредитації у 2023-2024 н. р.  

 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://udhtu.edu.ua/osvitni-programy 

2 – Цілі освітньої програми 

Цілі освітньої 

програми 

Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних 

фахівців здатних розв’язувати складні завдання й проблемні 

ситуації щодо організації і здійснення підприємницької 

діяльності, торговельної справи та діяльності у сфері біржової 

торгівлі, а також сприяння гармонійному розвитку особистості, 

виконанні наукових досліджень на основі поєднання кращих 

традицій і інновацій для відтворення інтелектуального 

потенціалу, технологічного розвитку держави та глобальних 
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процесів розвитку людської цивілізації  

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  

Орієнтація 

програми 

 

Освітньо-професійна програма із прикладною орієнтацією на 

сучасні наукові дослідження в сфері підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності. Базується на проектних і апробованих 

практичних результатах діяльності підприємств зазначеної 

сфери з урахуванням розвитку інновацій й перспектив їх 

використання та впровадження 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Загальна освіта зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

Ключові слова: підприємництво, торговельне підприємництво, 

підприємницька поведінка, біржова діяльність, експертиза 

товарів, біржові товари, контроль якості і безпеки продукції 

Особливості 

програми 

Програма є практично орієнтованою, узгоджена з міжнародною 

програмою подвійних дипломів з Польським університетом 

«Humanitas» (Wyższa Szkoła Humanitas University, Польща), 
спрямована на формування професійних компетентностей за 

напрямами підприємництво, торгівля та біржова діяльність, що 

дозволить випускникам створювати власний бізнес у різних 

сферах діяльності. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації бакалавр здатний 

виконувати роботи за професіями, що зазначені у ДК 003:2010 

Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а 

саме:  

341  Фахівці в галузі фінансів та торгівлі  

3411  Дилери та брокери  

3413  Агенти з торгівлі майном   

3415  Технічні та торговельні представники  

3416  Закупівельники  

3417 Аукціоніст  

3419 Організатор з постачання, зі збуту 

3419 Організатор зі збуту 

342  Агенти з комерційного обслуговування та торговельні 

брокери  

3421  Брокери з купівлі-продажу на товарних біржах  

3422  Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та 

експедиції  

3429  Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери  

3436  Помічники керівників  

А також, з урахуванням вимог сьогодення випускники можуть 

працювати фахівцями-аналітиками з дослідження товарних 

ринків і бірж; директорами департаментів продажу як в оптовій, 

так і в роздрібній торгівлі; товарознавцями-експертами; 



 

  

6 

експертами з зовнішньоекономічної діяльності; експертами з 

якості товарів; менеджерами у сфері підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності. 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою НРК України – 7 рівень, 

FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Викладання проводиться з використанням сучасних технологій 

і методик (лекції, мультимедійної лекції, інтерактивні лекції, 

семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне 

навчання на основі конспектів лекцій та підручників, 

консультації з викладачами. Передбачено застосування 

технологій дистанційного навчання з використанням 

наступного програмного забезпечення: Zoom та Google 

Classroom. 

Оцінювання Для оцінювання знань здобувачів вищої освіти передбачено: 

поточний контроль знань; підсумковий контроль знань 

державна атестація із відповідними методами оцінювання: 

– письмові контрольні, практичні, розрахунково-графічні 

роботи, захист лабораторних робіт, рефератів, есе та доповідей, 

тестові завдання, усне опитування, колоквіуми;  

– письмові екзаменів, захист курсових проектів/робіт та звітів з 

практик. 

– державна атестація. 

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 

теорій та методів організації і функціонування 

підприємницьких, торговельних, біржових структур і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікативних 

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 громадського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина України. 
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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. 

пеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

(ФК) 

ФК 1. Критичне осмислення теоретичних засад 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності.  

ФК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 

функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. 

ФК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин.  

ФК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур.  

ФК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів 

та послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. 

ФК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотримання вимог 

нормативно-правових документів у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності. 

ФК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур. 

ФК 8. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування 

в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.  

ФК 9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

ФК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання 

кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з урахуванням 

ризиків. 

ФК 11. Здатність оцінювати якість і безпечність товарів та 

забезпечувати розвиток підприємств й ефективність їх 

функціонування у сфері підприємництва, торговельної справи і 

біржової діяльності. 

7 – Програмні результати 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 
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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 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 нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і 

застосовувати його 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 
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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. 

ПРН 21. Вміти застосовувати набуті знання та сучасні підходи 

щодо забезпечення якості продукції, її надійності й безпечності 

в підприємницькій діяльності, торговельній справі та діяльності 

у сфері біржової торгівлі.  

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Викладачі кафедри мають значний науковий і практичний 

досвід, відповідають кадровим вимогам ліцензійних умов, за 

встановленими графіками підвищують свою науково-

педагогічну кваліфікацію шляхом стажування у вищих 

навчальних закладах IV рівня акредитації, міжнародних 

організаціях, проходження спеціалізованих курсів, що дозволяє 

застосовувати сучасні технології і авторські розробки при 

проведенні лекційних, практичних і лабораторних занять, 

включаючи керівництво курсовими роботами і проектами, 

переддипломними практиками, підготовкою та захистом 

кваліфікаційних робіт, залучаються до роботи в державних 

екзаменаційних комісіях. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Відповідає технологічним вимогам Ліцензійних умов щодо 

забезпечення  провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти: 

Навчання за ОП здійснюється в предметних  аудиторіях, 

спеціалізованих лабораторіях, комп’ютерних  класах та 

навчальних кабінетах, обладнаних відповідно до змісту 

навчальних дисциплін. Освітній процес забезпечений 

комп’ютерною технікою, сучасними програмними засобами,  

мультимедійним та спеціальним обладнанням; студенти  мають 

безкоштовний доступ до мережі Інтернет та бібліотеки  

уніерситету з читальними залами. До послуг студентів –  

гуртожитки, спортивні зали та майданчики, пункти харчування, 

літній оздоровчий табір, актова зала. 

На кафедрі підприємництва, організації виробництва та 

теоретичної і прикладної економіки для організації та 

проведення навчальної і науково-дослідної роботи бакалаврів є 

достатньо забезпечені приміщення. Також кафедра 

використовує спеціалізовані лабораторії з ПЕОМ 

інформаційного комп’ютерного центру для проведення занять з 

дисциплін, програмами яких передбачено використання 

обчислювальної техніки (враховуючи дослідницькі, що 

використовуються для виконання курсових робіт та проведення 

НДРС). 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Відповідає технологічним вимогам Ліцензійних умов щодо 

забезпечення  провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти:  

В університеті є відділ програмного забезпечення та технічних 
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засобів, комп’ютерні класи, комп’ютерна мережа має вихід в 

Інтернет. Бібліотека оснащена комп’ютерами. 5-ма БФП 

(багатофункціональні пристрої) та сканерами, має електронну 

базу повнотекстових видань з навчальної і наукової літератури, 

збірники законодавчих актів України, методичні посібники. Що 

розроблені викладачами кафедри. 

Навчально-методичне забезпечення передбачає наявність 

затвердженої ОП, навчальних планів, робочих програм з усіх 

навчальних дисциплін, програм з усіх видів практичної 

підготовки; методичних матеріалів для проведення підсумкової 

атестації здобувачів вищої освіти; навчально-методичних 

комплексів дисциплін із відповідним навчально-методичним 

контентом.  

Офіційний веб-сайт https://udhtu.edu.ua (українською та 

англійською мовами) містить інформацію про освітні програми, 

навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, 

правила прийому, контакти.  

Ресурси науково-технічної бібліотеки доступні через сайт 

бібліотеки університету: https://biblioteka.udhtu.edu.ua.  

Комп’ютерна мережа університету підключена до ресурсів 

Scopus та Web of Science.  

Для покращення навчального процесу застосовуються 

технології електронного навчання, у тому числі із 

використанням сайту дистанційного навчання ДВНЗ УДХТУ на 

платформі http://do.udhtu.edu.ua, де розміщені матеріали 

навчально-методичного забезпечення ОП. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх угод між ДВНЗ УДХТУ та 

університетами України.  

Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших 

закладах освіти України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх угод між ДВНЗ УДХТУ та закладами 

вищої освіти Польщі. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на  

загальних умовах з додатковою мовною підготовкою 

 

 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

Код к-ти 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість  
кредитів 

Форма  
підсумкового  

контролю 

https://udhtu.edu.ua/
https://biblioteka.udhtu.edu.ua/
http://do.udhtu.edu.ua/
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1 2 3 4 

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0 Екзамен 

ОК 2 Історія української культури 3,0 Диф. залік 

ОК 3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 5,0 Екзамен, залік 

ОК 4 Філософія 4,0 Екзамен 

ОК 5 Економічна теорія 6,0 Екзамен 

ОК 6 Вища та прикладна математика 9,0 Екзамен 

ОК 7 Економіко-математичні методи і моделі 7,0 Екзамен 

ОК 8 Економічна інформатика 6,0 Екзамен 

ОК 9 Фізична культура (поза кредитами)  Залік 

ОК 10 Правознавство 4,0 Залік 

ОК 11 Основи охорони праці 3,0 Екзамен 

ОК 12 Хімія та методи дослідження 4,0 Залік 

 РАЗОМ за циклом 1.1 54  

 1.2. Цикл професійної підготовки   

ОК 13 Контроль якості і безпеки продукції 6,0 Екзамен 

ОК 14 Технічне регулювання 4,0 Диф. залік 

ОК 15 Біржові товари 4,0 Диф. залік 

ОК 16 Підприємницька поведінка 4,0 Диф. залік 

ОК 17 Статистика 4,0 Екзамен 

ОК 18 Економіка підприємства 12,0 Диф. залік, Екзамен, КР 

ОК 19 Менеджмент 4,0 Диф. залік 

ОК 20 Маркетинг 4,0 Екзамен 

ОК 21 Бухгалтерський облік 4,0 Еекзамен 

ОК 22 Експертиза товарів 8,0 Екзамен, КР 

ОК 23 Торговельне підприємництво 9,0 Залік, Екзамен, КР 

ОК 24 Організація біржової діяльності 4,0 Диф. залік 

ОК 25 Підприємництво і бізнес-культура 4,0 Диф. залік 

ОК 26 Маркетингові дослідження 6,0 Диф. залік, КР 

ОК 27 Планування діяльності підприємства 4,5 Диф. залік, КР 

ОК 28 Економіка та організація інноваційної діяльності 8,0 Екзамен, Диф. залік 

ОК 29 
Міжнародні економічні відносини та 

зовнішньоекономічна діяльність підприємств 5,0 Екзамен 

ОК 30 Логістика 5,0 Екзамен 

 Практична підготовка   

ОК 31 Виробнича практика 6,0 Диф. залік 

ОК 32 Комплексна практика 4,5 Диф. залік 

ОК 33 Державна атестація 3,0 Екзамен 

  РАЗОМ за циклом 1.2 113  

  ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ РАЗОМ 167,0  
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2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП 

 2.1. Цикл загальної підготовки   

ВК 1–ВК 5 Дисципліни гуманітарної підготовки 16,0 
Залік 

Екзамен 

ВК 6 Дисципліни математичної підготовки 4,0 Залік 

ВК 7 Дисципліни природничо-наукової підготовки 2,0 Залік 

ВК 8–ВК 9 Дисципліни економічної підготовки 14,0 
Залік 

Екзамен 

РАЗОМ за циклом 2.1 36,0  

 

2.2. Цикл професійної підготовки 
(один вибірковий блок за вибором студента)   

 Вибірковий блок 1 – Технології бізнесу   

ВК 10 Інфраструктура підприємницької діяльності 4,0 Диф. залік 

ВК 11 Комерційна діяльність 3,0 Диф. залік 

ВК 12 Електронна комерція 4,0 Екзамен 

ВК 13 Бухгалтерський облік: тренінг-курс 5,0 Диф. залік 

ВК 14 Бізнес-моделювання: практичний тренінг 8,0 Екзамен, КР 

ВК 15 Експертний аналіз в підприємницькій діяльності 4,0 Екзамен 

ВК 16 Інноваційні методи та підходи в торгівлі 5,0 Диф. залік 

ВК 17 Цифровізація в підприємництві 4,0 Диф. залік 

 Вибірковий блок 2 – Технології управління   

ВК 10 Страхування 4,0 Диф. залік 

ВК 11 
Правове регулювання безпеки суб’єктів господарської 

діяльності 
3,0 

Диф. залік 

ВК 12 
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання 

ризиків 4,0 Екзамен 

ВК 13 Управління проектами інформатизації 5,0 Диф. залік 

ВК 14 Системи прийняття рішень 8,0 Екзамен, КР  

ВК 15 Інформаційні системи і технології в управлінні 4,0 Екзамен 

ВК 16 Бізнес-аналітика 5,0 Диф. залік 

ВК 17 Регіональна економіка 4,0 Диф. залік 

РАЗОМ за циклом 2.2 37,0  

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ РАЗОМ 73,0  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240  

 

 

 

2.2 Структурно-логічна схема ОП 
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А. Офіційні документи:  

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний 

ресурс]. – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  

2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 №1556-VII  [Електронний 

ресурс]. – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/155618  

3. ESG [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf  

4. ISCED (МСКО) 2011 [Електронний ресурс]. – режим доступу:  

http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf  

5. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-

training2013.pdf  

6. Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р. [Електронний 

ресурс]. – режим доступу: 

http://buhgalter911.com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx  

7. Класифікація видів економічної діяльності: національний класифікатор 

України КВЕД 009:2010 [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://dtkt.com.ua/show/0sid0177.html  

8. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. № 

600 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – режим доступу:  

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5555-  

9. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: 

Схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і 

науки України протокол від 29.03.2016 №3 [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://mon.gov.ua/ 

10. Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF  

11. Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 

003-2010: наказ Мінекономрозвитку України від 02.09.2015 р. № 1084 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=272508  

12. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 р. № 266 [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF  

13. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266: наказ МОН 

України від 06.11.2015  № 1151 [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15  

Б. Корисні посилання:  

14. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) 

компетентностями та прикладами стандартів [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/  

15. Tuning Educational Structures in Europe [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/155618
http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training2013.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training2013.pdf
http://buhgalter911.com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx
http://dtkt.com.ua/show/0sid0177.html
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5555-%209
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5555-%209
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-�
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=272508
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-�
http://www.unideusto.org/tuningeu/
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16. Національний глосарій 2014 [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf  

17. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: 

file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf  

18. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно-аналітичний огляд [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015 

.pdf Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації [Електронний ресурс]. 

– режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації Атестація випускників освітньо-професійної програми 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf
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здобувачів вищої освіти «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» проводиться у формі атестаційного 

екзамену. 

Вимоги до 

кваліфікаційного 

екзамену (екзаменів)  

Атестаційний екзамен є комплексним, і проводиться за 

білетами, складеними відповідною освітньою 

програмою, де кожен білет складається з теоретичного 

питання, завдання до тестової перевірки знань, що 

формують основні компетенції бакалавра, та 

розрахунково-аналітичної задачі, письмове розв’язання 

якої дозволяє перевірити сформованість відповідних 

умінь та навичок. 

Документи, які отримує 

випускник 

Випускник отримує диплом встановленого зразку про 

присудження йому ступеня бакалавр із присвоєнням 

кваліфікації: Бакалавр підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей навчальним компонентам освітньої програми 

Компоненти 

освітньо-

професійної 

програми 

Компетентності 
Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

ЗК 1 ЗК 2 ЗК 3 ЗК 4 ЗК  ЗК 6 ЗК 7 ЗК 8 ЗК 9 ЗК 10 ЗК 11 ЗК 12 ФК 1 ФК 2 ФК 3 ФК 4 ФК 5 ФК 6 ФК 7 ФК 8 ФК 9 ФК 10 ФК 11 

ОК 1   +         +            

ОК 2   +         +            

ОК 3  +  +                    

ОК 4 +     +                  

ОК 5 +          +             

ОК 6  +   +                   

ОК 7 +     +                  

ОК 8     + +                  

ОК 9            +            

ОК 10          + +             

ОК 11         +        +       

ОК 12  +                     + 
ОК 13          + +            + 
ОК 14  +        +        +      

ОК 15     +          +      +   

ОК 16       + +       +    +     

ОК 17  +    +                  

ОК 18       +   +             + 
ОК 19  +     +            +     

ОК 20      +  +              +  

ОК 21          + +         +    

ОК 22 +         +     +   +     + 
ОК 23  +      +      +     +     

ОК 24      +  +      +          

ОК 25  +     +      +           

ОК 26      + +        + +        

ОК 27 +         +            +  

ОК 28     + +          +        

ОК 29   + +                 +   

ОК 30       + +           +     

ОК 31      + +   +         + +    

ОК 32     +  +    +    +  +       

ОК 33 +  +               + +     

ВК 1  +  +                    

ВК 2 +     +                  

ВК 3                        

ВК 4                        
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ВК 5                        

ВК 6  +   +                   

ВК 7                        

ВК 8                        

ВК 9                        

Вибірковий блок 1 
ВК 10 +       +       +         

ВК 11        +  +         +     

ВК 12      + +         +    +    

ВК 13  +    +          +        

ВК 14 +    + +    +      +        

ВК 15      +    +       +       

ВК 16  +      +        +        

ВК 17      +  +       +         

Вибірковий блок 2 
ВК 10  +        +            +  

ВК 11          + +       +      

ВК 12        +  +            +  

ВК 13     +  +         +        

ВК 14       +   +    +          

ВК 15  +   +           +        

ВК 16 +         +     +         

ВК 17  +         +             
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Таблиця 5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-професійної програми 
Компоненти 

освітньо-

професійної 

програми 

Програмні результати навчання 

ПРН 1 ПРН 2 ПРН 3 ПРН 4 ПРН 5 ПРН 6 ПРН 7 ПРН 8 ПРН 9 ПРН 10 ПРН 11 ПРН 12 ПРН 13 ПРН 14 ПРН 15 ПРН 16 ПРН 17 ПРН 18 ПРН 19 ПРН 20 ПРН 21 

ОК 1   +      +             

ОК 2          +            

ОК 3   +                +   

ОК 4 +                     

ОК 5           +      +     

ОК 6  +         +           

ОК 7 +   +                  

ОК 8    + +                 

ОК 9          +            

ОК 10         +       +   +   

ОК 11      +  +              

ОК 12        +       +      + 
ОК 13               +      + 
ОК 14          +      +   +  + 
ОК 15               +      + 
ОК 16     + + +               

ОК 17  +   +                 

ОК 18           + +          

ОК 19      +      +     +     

ОК 20       +       +      +  

ОК 21             +     +    

ОК 22               +      + 
ОК 23 +            +         

ОК 24  +               +     

ОК 25          +            

ОК 26                    +  

ОК 27                    +  

ОК 28              +     +   

ОК 29                      

ОК 30      +                

ОК 31           +   +        

ОК 32            +          

ОК 33                     + 
ВК 1                      

ВК 2 +                     

ВК 3         +             

ВК 4          +            

ВК 5         +             
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ВК 6  +                    

ВК 7        +              

ВК 8           +           

ВК 9  +                    

Вибірковий блок 1  

ВК 10       +      +         

ВК 11     + +           +     

ВК 12    +            +      

ВК 13                  +    

ВК 14            +     +     

ВК 15               +      + 
ВК 16    +   +       +     +   

ВК 17                      

Вибірковий блок 2  

ВК 10     +                 

ВК 11         +       +   +   

ВК 12  +          +     +     

ВК 13      +                

ВК 14    +   +               

ВК 15   +  +                 

ВК 16 +                   +  

ВК 17           +           
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Зміни до освітньої програми 

 

1. Порівняльна таблиця змін при оновленні ОП «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» зі спеціальності № 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 
Ініціатори 

змін 

Складова чинної ОП, 

що змінюється 

Новий зміст складової ОП Пояснення 

Гарант 

освітньої 

програми 

Змінено перелік 

компонент освітньо-

професійної програми  

З обов’язкових компонент 

освітньо-професійної 

програми циклу загальної 

підготовки перенесено 

навчальні дисципліни в 

вибіркові компоненти 

циклу загальної 

підготовки, а саме: 

– дисципліни гуманітарної 

підготовки; 

– дисципліни 

математичної підготовки; 

– дисципліни природничо-

наукової підготовки; 

– дисципліни економічної 

підготовки 

Перенесення компонент 

з обов’язкових в 

вибіркові 

 

*За необхідністю разом із порівняльною таблицею додаються складові ОП, що 

змінилися (Матриці, СЛС, Перелік компонент ОП (у частині, що змінилась)). 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми       /     ПІБ            / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за новою редакцією 



 

  

22 

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

2.1. Перелік компонент ОП 

Код к-ти 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість  
кредитів 

Форма  
підсумкового  

контролю 
1 2 3 4 

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0 Екзамен 

ОК 2 Історія української культури 3,0 Диф. залік 

ОК 3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 5,0 Екзамен, залік 

ОК 4 Філософія 4,0 Екзамен 

ОК 5 Економічна теорія 6,0 Екзамен 

ОК 6 Вища та прикладна математика 9,0 Екзамен 

ОК 7 Економіко-математичні методи і моделі 7,0 Екзамен 

ОК 8 Економічна інформатика 6,0 Екзамен 

ОК 9 Фізична культура (поза кредитами)  Залік 

ОК 10 Правознавство 4,0 Залік 

ОК 11 Основи охорони праці 3,0 Екзамен 

ОК 12 Хімія та методи дослідження 4,0 Залік 

 РАЗОМ за циклом 1.1 54  

 1.2. Цикл професійної підготовки   

ОК 13 Контроль якості і безпеки продукції 6,0 Екзамен 

ОК 14 Технічне регулювання 4,0 Диф. залік 

ОК 15 Біржові товари 4,0 Диф. залік 

ОК 16 Підприємницька поведінка 4,0 Диф. залік 

ОК 17 Статистика 4,0 Екзамен 

ОК 18 Економіка підприємства 12,0 Диф. залік, Екзамен, КР 

ОК 19 Менеджмент 4,0 Диф. залік 

ОК 20 Маркетинг 4,0 Екзамен 

ОК 21 Бухгалтерський облік 4,0 Еекзамен 

ОК 22 Експертиза товарів 8,0 Екзамен, КР 

ОК 23 Торговельне підприємництво 9,0 Залік, Екзамен, КР 

ОК 24 Організація біржової діяльності 4,0 Диф. залік 

ОК 25 Підприємництво і бізнес-культура 4,0 Диф. залік 

ОК 26 Маркетингові дослідження 6,0 Диф. залік, КР 

ОК 27 Планування діяльності підприємства 4,5 Диф. залік, КР 

ОК 28 Економіка та організація інноваційної діяльності 8,0 Екзамен, Диф. залік 

ОК 29 
Міжнародні економічні відносини та 

зовнішньоекономічна діяльність підприємств 
5,0 Екзамен 

ОК 30 Логістика 5,0 Екзамен 

 Практична підготовка   

ОК 31 Виробнича практика 6,0 Диф. залік 
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ОК 32 Комплексна практика 4,5 Диф. залік 

ОК 33 Державна атестація 3,0 Екзамен 

  РАЗОМ за циклом 1.2 113  

  ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ РАЗОМ 167,0  

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП 

 2.1. Цикл загальної підготовки   

ВК 1–ВК 5 Дисципліни гуманітарної підготовки 16,0 
Залік 

Екзамен 

ВК 6 Дисципліни математичної підготовки 4,0 Залік 

ВК 7 Дисципліни природничо-наукової підготовки 2,0 Залік 

ВК 8–ВК 9 Дисципліни економічної підготовки 14,0 
Залік 

Екзамен 

РАЗОМ за циклом 2.1 36,0  

 

2.2. Цикл професійної підготовки 
(один вибірковий блок за вибором студента)   

 Вибірковий блок 1 – Технології бізнесу   

ВК 10 Інфраструктура підприємницької діяльності 4,0 Диф. залік 

ВК 11 Комерційна діяльність 3,0 Диф. залік 

ВК 12 Електронна комерція 4,0 Екзамен 

ВК 13 Бухгалтерський облік: тренінг-курс 5,0 Диф. залік 

ВК 14 Бізнес-моделювання: практичний тренінг 8,0 Екзамен, КР 

ВК 15 Експертний аналіз в підприємницькій діяльності 4,0 Екзамен 

ВК 16 Інноваційні методи та підходи в торгівлі 5,0 Диф. залік 

ВК 17 Цифровізація в підприємництві 4,0 Диф. залік 

 Вибірковий блок 2 – Технології управління   

ВК 10 Страхування 4,0 Диф. залік 

ВК 11 
Правове регулювання безпеки суб’єктів господарської 

діяльності 
3,0 

Диф. залік 

ВК 12 
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання 

ризиків 4,0 Екзамен 

ВК 13 Управління проектами інформатизації 5,0 Диф. залік 

ВК 14 Системи прийняття рішень 8,0 Екзамен, КР  

ВК 15 Інформаційні системи і технології в управлінні 4,0 Екзамен 

ВК 16 Бізнес-аналітика 5,0 Диф. залік 

ВК 17 Регіональна економіка 4,0 Диф. залік 

РАЗОМ за циклом 2.2 37,0  

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ РАЗОМ 73,0  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240  

 

 

 

 

 

за старою редакцією 

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

Код к-ти 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість  

кредитів 

Форма  

підсумкового  

контролю 

1 2 3 4 

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП 

Цикл загальної підготовки 

ОК1 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0 екзамен 

ОК2 Історія України 3,0 екзамен 

ОК3 Історія української культури 3,0 диф. залік 

ОК4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 8,0 екзамен 

ОК5 Філософія та філософська антропологія 8,0 екзамен 

ОК6 Економічна теорія 6,0 екзамен 

ОК7 Мікро- та макроекономіка 8,0 диф. залік, екзамен 

ОК8 Історія економіки та економічної думки 6,0 екзамен 

ОК9 Вища та прикладна математика 13,0 екзамен, екзамен 

ОК10 Економіко-математичні методи та моделі 7,0 диф. залік, екзамен 

ОК11 Економічна інформатика 6,0 екзамен 

ОК12 Фізична культура (поза кредитами)  залік 

ОК13 Політологія 2,0 залік 

ОК14 Правознавство 4,0 залік 

ОК15 Хімія 4,0 залік 

ОК16 Соціологія 4,0 екзамен 

ОК17 Безпека життєдіяльності 2,0 залік 

ОК18 Основи охорони праці 3,0 екзамен 

 РАЗОМ за циклом загальної підготовки 90  

Цикл професійної підготовки  

ОК19 Міжнародна економіка 4,0 екзамен 

ОК20 Економіка праці і соціально-трудові відносини 4,0 диф. залік 

ОК21 Регіональна економіка 4,0 диф. залік 

ОК22 Статистика 4,0 екзамен 

ОК23 Економіка підприємства 12,0 

диф. залік, курсова 

робота, екзамен 

ОК24 Менеджмент 4,0 диф. залік 

ОК25 Маркетинг 4,0 екзамен 

ОК26 Фінанси 4,0 екзамен 

ОК27 Експертиза товарів 8,0 курсова робота, екзамен 

ОК28 Торговельне підприємництво 9,0 

диф. залік, курсова 

робота, екзамен 

ОК29 Організація біржової діяльності 4,0 залік 

ОК30 Підприємництво і бізнес-культура 4,0 диф. залік 

ОК31 

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання 

ризиків 4,0 екзамен 

ОК32 Планування діяльності підприємства 4,5 

диф. залік, курсова 

робота 
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  РАЗОМ за циклом професійної підготовки 73,5  

  ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ РАЗОМ 163,5  

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП 

Вибірковий блок 1  

Цикл загальної підготовки 

ВК1 Бухгалтерський облік 4,0 екзамен 

ВК2 Гроші і кредит 4,0 екзамен 

РАЗОМ за циклом спеціальної підготовки 8,0  

Цикл професійної підготовки  

ВК3 Страхування 4,0 диф. залік 

ВК4 
Правове регулювання безпеки суб’єктів господарської 

діяльності 
3,0 

диф. залік 

ВК5 Підприємницька поведінка 4,0 диф. залік 

ВК6 Економіка та організація інноваційної діяльності 8,0 диф. залік, екзамен 

ВК7 Управління проектами інформатизації 5,0 диф. залік 

ВК8 Системи прийняття рішень 8,0 курсова робота, екзамен 

ВК9 Інформаційні системи і технології в управлінні 4,0 екзамен 

ВК10 Економічна експертиза і аудит 4,0 залік 

ВК11 Бізнес-аналітика 5,0 диф. залік 

ВК12 Основи стандартизації і сертифікації 4,0 диф. залік 

ВК13 Маркетингові дослідження 6,0 

диф. залік, курсова 

робота, диф. залік 

РАЗОМ за циклом професійної підготовки 55  

Вибірковий блок 2 

Цикл загальної підготовки 

ВК2.1 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств 4,0 екзамен 

ВК2.2 Податкова система 4,0 екзамен 

РАЗОМ за циклом спеціальної підготовки 8,0  

Цикл професійної підготовки 

ВК2.3 Потенціал і розвиток підприємства 4,0 диф. залік 

ВК2.4 Проектний аналіз 3,0 диф. залік 

ВК2.5 Організація торгівлі 4,0 екзамен 

ВК2.6 Товарознавство 8,0 диф. залік 

ВК2.7 Системи технологій промисловості 5,0 диф. залік 

ВК2.8 Конкурентоспроможність підприємства 8,0 курсова робота, екзамен 

ВК2.9 Економічна інформатика 4,0 екзамен 

ВК2.10 Капітал підприємства: формування та оцінювання 4,0 залік 

ВК2.11 
Технічне регулювання (основи стандартизації, 

метрології та управління якістю) 5,0 диф. залікк 

ВК2.12 Підприємництво (Власна справа) 4,0 диф. залік 

ВК2.13 Економічна кібернетика 6,0 

залік , курсова робота, 

екзамен 

РАЗОМ за циклом професійної підготовки 55,0  

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ РАЗОМ 63  
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ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240  

 


