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I. ПРЕАМБУЛА
Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні
галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність освітнього рівня «бакалавр» введена в дію Наказом
директора Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» № 20 від «31» січня 2017р.
Ухвалено рішенням Вченої Ради Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», протокол 4 від

«30»

січня 2017 р.
РОЗРОБНИКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
1. Радько Вікторія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
економіки та стратегії підприємств Криворізького економічного інституту ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
2. Темченко Олександр Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач
кафедри економіки та стратегії підприємств Криворізького економічного інституту
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
3. Проволоцька Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
економіки та стратегії підприємств Криворізького економічного інституту ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Рівень вищої
освіти
Ступінь вищої
освіти
Галузь знань
Спеціальність
Освітня
кваліфікація
Професійна(і)
кваліфікація(ї) (тільки
для регульованих
професій)
Тип диплома та обсяг
програми
Кваліфікація в дипломі

Вимоги до рівня освіти
осіб, які можуть
розпочати навчання
А

В
Предметна область
(галузь знань,
спеціальність)
Орієнтація освітньої
програми
Основний фокус
освітньої програми та
спеціалізації
Особливості програми

С

Перший (бакалаврський) рівень, НРК –6 рівень
Бакалавр
07 Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери
(посередники) із заставних та фінансових операцій або
3415 технічні та торговельні представники або
3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери
Одиничний.
Освітній ступінь «Бакалавр»
240 кредитів / 4 роки
Освітня кваліфікація: бакалавр з підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності
Професійна кваліфікація:
3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери
(посередники) із заставних та фінансових операцій;
3415 технічні та торговельні представники;
3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери.
Повна загальна середня освіта (сертифікат зовнішнього
незалежного оцінювання), освітньо-кваліфікаційний рівень
«молодший спеціаліст» (диплом). За конкурсом.
Мета програми полягає у підготовці бакалаврів високого рівня,
які володіють базовими теоретико-методологічними знаннями і
практичними фаховими навичками та вміють їх застосовувати
з метою ефективної організації та функціонування
підприємницьких, торгівельних та біржових структур
Характеристика освітньої програми
07 Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітня
Програма освітня прикладна.
Професійні назви робіт, які здатен виконувати фахівець
представлені в пояснювальній записці в табл. 1
Програма передбачає надання базових теоретико-методичних
знань та практичних навичок з економічних процесів та
закономірностей функціонування та розвитку підприємства,
організації торгівлі та біржової діяльності. Орієнтована на
базову професійну підготовку сучасних фахівців, підприємців,
аналітиків, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до
сучасного бізнес-середовища. Формує фахівців з новим
перспективним способом мислення, здатних не лише
застосовувати існуючі методи дослідження, але й розробляти
нові на базі сучасних наукових досягнень.
Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштування
випускників (для
регульованих професій –
обов’язково)

Академічні права
D
Викладання та навчання

Оцінювання

Працевлаштування в державних установах, що займаються
економічними проблемами (міністерства, органи галузевого і
регіонального управління); на підприємствах усіх галузей
національної економіки всіх форм власності; фінансові
організації (банки, податкові інспекції, пенсійні фонди,
страхові компанії); у сфері торгівлі (компанії по оптовому і
роздрібному продажу); на брокерськіх фірмах; в науководослідних і освітніх установах (викладацька діяльність).
Подальше продовження освіти за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти. 7 рівень НРК
Викладання та оцінювання
Методи і засоби викладання та навчання: лекції, практичні
заняття із розв’язанням ситуаційних завдань та використанням
кейс-методів,
ділових
ігор,
тренінгів,
консультації,
самопідготовка у бібліотеці та на основі інформаційних
порталів мережі Інтернет, індивідуальні консультації. Під час
останнього року навчання більша частина часу виділяється на
написання бакалаврської дипломної роботи та її публічний
захист.
Поточне опитування, тестовий контроль, презентація
індивідуальних завдань, звіт з виробничої практики.
Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням
накопичених балів поточного контролю.
Державна атестація – підготовка та захист бакалаврської
дипломної роботи

ІІІ. ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ
ОСВІТИ «БАКАЛАВР»
Обсяг освітньої
програми:

Обсяг освітньої програми за спеціальністю «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» становить 240 кредитів ЄКТС
(термін навчання – 4 роки):
- теоретичне навчання (218 кредитів ЄКТС) за дисциплінами у
вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні
й практичні заняття) і самостійної роботи;
- виконання курсових робіт з дисципліни «Основи економічної
науки», «Економіка фірми (підприємництво ІІ)», «Ніуковий
семінар і курсова робота-есе» (відповідно 1 кредит ЄКТС на
кожну курсову роботу);
- практична підготовка: вступ до спеціальності (тренінг-курс) (3
кредити ЄКТС);
- проходження виробничої практики (5 тижнів, 8 кредитів
ЄКТС)
- підготовка та захист дипломної роботи бакалавра (5 тижнів, 8
кредитів ЄКТС).
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на
забезпечення загальних та спеціальних компетентностей за
спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

ІV. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА
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

Спеціальні (фахові)
компетентності

ЗК 1. Базові знання фундаментальних наук, в обсязі,
необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін.
ЗК 2. Базові знання в галузі економіки та підприємництва,
необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін.
ЗК 3. Базові уявлення про основи філософії, політології, що
сприяють розвитку загальної культури й соціалізації
особистості, схильності до етичних цінностей, знання
економіки, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку
суспільства й уміння їх використовувати в професійній і
соціальній діяльності.
ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 5. Здатність застосовувати отримані знання в практичних
ситуаціях, виявляти, ставити та вирішувати завдання у сфері
професійної діяльності.
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК 7. Здатність мати дослідницькі навички;
ЗК 8. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами
у професійній сфері.
ЗК 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК 10. Здатність працювати автономно та в команді, навички
міжособистісної взаємодії.
ЗК 11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК 12. Здатність ініціювати заходи щодо збереження
навколишнього природного середовища та здійснення
безпечної діяльності.
ЗК 13. Здатність діяти відповідально та свідомо.
ЗК 14. Потенціал до подальшого навчання.
ФК 1. Знання і розуміння 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. Розуміння форм 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 і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій
діяльності.
ФК 6. Знання і розуміння нормативно-правового регулювання
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. Знання і розуміння основ обліку та оподаткування,
фінансової звітності, управління грошовими потоками,
банківськими та страховими операціями в підприємницькій,
торговельній, біржовій діяльності.
ФК 9. Знання та розуміння організації зовнішньоекономічної
діяльності підприємницьких, торговельних і біржових
структур.
ФК 10. Здатність до планування, оцінювання кон'юнктури
ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва,
торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.
ФК 11. Знання з обчислювальної техніки та програмування,
володіння навичками роботи з комп’ютером для вирішення
фахових завдань.
ФК 12. Базові знання щодо використання комунікаційних
мереж і технічних засобів у сфері електронної торгівлі та
Інтернет - технологій.
ФК 13. Вміння аргументувати вибір методів розв’язання
спеціалізованих завдань, критично оцінювати отримані
результати та захищати прийняті рішення.
ФК 14. Здатність використовувати отримані знання та
самостійно здобувати нові знання для вирішення проблем в
професійній сфері.
V. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ,
СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
ПР 1. Знати термінологію і мати базові й структуровані знання у сфері підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці.
ПР 2. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й
уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
ПР 3. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
ПР 4. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних
джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності.
ПР 5 Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень
щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.
ПР 6. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для
забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
ПР 7. Застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій
діяльності.
ПР 8. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
ПР 9. Знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і застосовувати на практиці.
ПР 10. 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.

ПР 11. Використовувати знання основ обліку та оподаткування аналізу фінансової
звітності, управління грошовими потоками, банківськими та страховими операціями в
підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності в підприємницькій, торговельній і
біржовій діяльності.
ПР 12. Застосовувати знання й уміння щодо ефективної організації зовнішньоекономічної
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової
кон’юнктури і діючих правових норм.
ПР 13. Демонструвати вміння планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів
діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.
ПР 14. Оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною й
іноземною мовами.
ПР 15. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності.
ПР 16. Показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички
міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.
ПР 17. Проявляти ініціативу і підприємливість в різних напрямах професійної діяльності,
брати відповідальність за результати.
ПР 18. 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.
ПР 19. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою
поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
ПР 20. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої
мети з дотриманням вимог професійної етики.
VІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Специфічні
характеристики
кадрового забезпечення
Специфічні
характеристики
матеріально-технічного
забезпечення
Специфічні
характеристики
інформаційнометодичного
забезпечення

98,5% професорсько-викладацького складу задіяного до
викладання професійно-орієнтованих дисциплін мають
науковий ступень за спеціальністю.
Навчальні аудиторії для проведення лекційних, семінарських,
практичних та лабораторних занять, у разі потреби, обладнані
мультимедійними проекторами та відповідними екранами.
Комп’ютерні класи обладнані відповідно до ліцензійних умов.
Для кожної навчальної дисципліни навчального плану
розроблений навчально-методичний комплекс.
Для забезпечення проходження виробничої практики
розроблена програма практики.
Для здійснення підсумкової атестації розроблена програма
підсумкової атестації, вимоги та методичні рекомендації до
підготовки бакалаврської дипломної роботи (відповідно до
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів
освіти).
Криворізький економічний інститут забезпечує доступ кожного
студента до мережі Інтернет та використання спеціальних
фахових комп’ютерних програм.
Використання
віртуального
навчального
середовища
MOODLE.

VІІ. ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Перелік освітніх
компонентів (дисциплін,
практик, курсових і
кваліфікаційних робіт)

Перелік освітніх компонентів освітньої програми та
нормативного часу за циклами підготовки представлений в
пояснювальній записці в табл. 2.

VІІІ. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Форми атестації
здобувачів вищої освіти
Вимоги до дипломної
роботи бакалавра

Вимоги до публічного
захисту

Атестація здійснюється у формі публічного захисту
бакалаврської дипломної роботи.
Дипломна робота бакалавра перевіряється на плагіат.
Дипломна робота бакалавра (або її реферат) розміщується на
офіційному сайті КЕІ ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Деталізація вимог до дипломної роботи бакалавра
регламентується внутрішніми документами й положеннями
вищого навчального закладу.
Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої
можуть включатися представники роботодавців та їх
об’єднань. Атестація здійснюється відкрито та гласно.
ІХ. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність

Дозволена.
Дозволена за умовами підписання відповідної угоди між КЕІ
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» та Академією
Полонійною у Ченстохово.

Х. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» використовується Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» затверджене Вченою радою ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Протокол
№12 від 23 червня 2016 р.), що введене в дію Наказом №516 від 01.07.2016 р.
Систему внутрішнього забезпечення якості Криворізького економічного інституту
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» розроблено згідно з принципами:
- відповідності європейським та національним стандартам якості вищої освіти;
- автономії вищого навчального закладу, який несе відповідальність за забезпечення
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
- процесного підходу;
- здійснення моніторингу якості;

системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього
процесу;
- постійного підвищення якості;
- залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу
забезпечення якості;
- відкритості інформації на усіх етапах забезпечення якості.
Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти передбачає здійснення
таких процедур і заходів:
1) планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і періодичний
перегляд освітніх програм;
2) забезпечення якості кадрового складу;
3) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та
підтримки здобувачів вищої освіти;
4) розвиток інформаційних систем для ефективного управління освітньою діяльністю;
5) забезпечення публічності інформації про діяльність Інституту;
6) запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальнометодичних роботах викладачів, статтях у наукових періодичних виданнях
університету, дисертаціях здобувачів наукового ступеня та кваліфікаційних роботах
студентів.
-

ХІ. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ ОСВІТНЯ
ПРОГРАМА
1. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
2. Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р. [Електронний ресурс]. –
режим доступу: http://buhgalter911.com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx
3. Класифікація видів економічної діяльності: національний класифікатор України
КВЕД
009:2010
[Електронний
ресурс].
–
режим
доступу:
http://dtkt.com.ua/show/0sid0177.html
4. 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/
5. 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
6. Національний глосарій 2014 [Електронний ресурс]. – режим доступу:
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf
7. 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
8. 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
9. 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

10. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. Захарченко,
В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ
«Пріоритети», 2014. – 120 с.
11. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та
прикладами
стандартів
[Електронний
ресурс].
–
режим
доступу:
http://www.unideusto.org/tuningeu/
12. Tuning Educational Structures in Europe [Електронний ресурс]. – режим доступу:
http://www.unideusto.org/tuningeu/

Пояснювальна записка
Таблиця 1
Професійні назви робіт, які здатен виконувати фахівець освітнього ступеня «бакалавр»
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
№
з/п
6

7

8

Назва і шифр професійної
Професійна назва роботи (посада)
групи
14. Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
1461.Менеджери (управителі)
1461.Менеджер з фінансів
у сфері грошового
1461.Менеджер з лізингу
посередництва
1461.Менеджер зі страхування
1461.Менеджер у сфері надання
кредитів
1465. Менеджери (управителі)
зі страхування життя та
заощаджень
1467. Менеджери (управителі)
в допоміжній діяльності у
сфері фінансів

9

1468. Менеджери (управителі)
у допоміжній діяльності у
сфері страхування

10

2320. Викладачі середніх
навчальних закладів

11

2413. Професіонали, зайняті
роботою з цінними паперами
2419.3 Професіонали
державної служби

12

13

2441. Професіонали в галузі
економіки

1465.Менеджер зі страхування життя
1467. Менеджери (управителі) в допоміжній
діяльності у сфері фінансів

1468.Менеджер зі страхування майна
1468Менеджер зі страхування
відповідальності
1468.Менеджер з особового
страхування
ІІ. Професіонали
2320. Викладач середнього
навчального закладу.
2320. Викладач професійного
навчально-виховного закладу
2413.2 Професіонали у сфері біржової
діяльності
2419.3 Провідний спеціаліст
2419.3 Провідний економіст
2419.3 Провідний казначей
2419.3 Спеціаліст 1 категорії
2441Економіст з планування.
2441Оглядач з економічних питань.
2441Консультант з економічних
питань.
2441Економічний радник.
2441Економіст з фінансової роботи
2441Економіст з бухгалтерського
обліку та аналізу господарської
діяльності.
2441Економіст.
2441Економіст з договірних та
претензійних робіт
2441Оцінювач ризиків (андеррайтер) у
страхуванні

№
з/п
14

Назва і шифр професійної
групи
2441.2. Економісти

Професійна назва роботи (посада)
2441.2. Провідний економіст
2441.2. Старший економіст
2441.2. Економіст першої категорії
2441.2. Економіст другої категорії
2441.2. Економіст третьої категорії

ІІІ. Фахівці
15

341 Фахівці в галузі фінансів
та торгівлі

16

342 Агенти з комерційного
обслуговування та
торговельні брокери

3411 Дилери (біржові торговці за свій
рахунок) та брокери (посередники) із
заставних та фінансових операцій
3412 Страхові агенти
3413 Агенти з торгівлі майном
3415 Технічні та торговельні
представники
3419 Інші фахівці в галузі фінансів і
торгівлі
3421 Брокери (посередники) з купівліпродажу товарів
3422 Агенти з клірингу (обмінних
товарних операцій) та експедиції
3423 Агенти із зайнятості й трудових
контрактів
3429 Агенти з комерційних послуг та
торговельні брокери

Таблиця 2
Розподіл змісту освітньої програми та нормативного часу за циклами підготовки
бакалавру спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Загальна кількість
кредитів годин
(ECTS)

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9

Складові освітньої програми
I. Нормативні науки
1.1. Цикл загальної підготовки
10
Іноземна мова
Фізичне виховання
Фахова іноземна мова (факультатив) 1
Фахова іноземна мова (факультатив) 2
Фахова іноземна мова (факультатив) 3
Фахова іноземна мова (факультатив) 4
Філософія
4
Історія українського суспільства
3
3
Українська словесність
3
Психологія
Основи економічної науки*
4
Мікроекономіка
4
Макроекономіка
4
Вища математика
5
Математичне
забезпечення
у
сфері
4
економіки
Економіко-математичні методи та моделі
4
Інформатика
4
Регіональна економіка
4
Статистика
4
Охорона праці та безпека життєдіяльності
3
Разом за циклом
63
1.2. Цикл професійної підготовки
Основи підприємництва (підприємництво І)
5

300
150
150
150
150
120
90
90
90
120
120
120
150
120
120
120
120
120
90
1890

Форма
контролю

Залік диф (2 сем.)
Екзамен (4 сем.)

Екзамен
Залік
Екзамен
Залік
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Залік

150

Екзамен
Залік (3 сем.)
Екзамен (4 сем.)

Економіка фірми (підприємництво ІІ)*

7

210

Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Маркетинг
Менеджмент
Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства
Фінанси (модуль "Гроші та кредит" і
"Фінанси")
Фінанси підприємств
Правове регулювання господарської
діяльності

4
4
4

120
120
120

4

120

4

120

4

120

4

120

Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен

Загальна кількість
кредитів
годин
(ECTS)
4
120
4
120
4
120
4
120
3
90
4
120
4
120
4
120
4
120

Форма
Складові освітньої програми
контролю
1.2.10 Публічне адміністрування
Залік
1.2.11 Торговельне підприємництво
Екзамен
1.2.12 Біржова діяльність
Екзамен
1.2.13 Інноваційне підприємництво
Екзамен
1.2.14 Науковий семінар і курсова робота - есе*
Залік диф.
1.2.15 Оцінювання вартості бізнесу
Екзамен
1.2.16 Проектний аналіз
Екзамен
1.2.17 Бізнес-стратегія
Екзамен
1.2.18 Економічний аналіз
Екзамен
1.2.19 Економіка праці й соціально-трудові
Екзамен
4
120
відносини
1.2.20 Інвестування
Залік
4
120
1.2.21 Підприємницький капітал: формування та
Залік
4
120
використання
1.2.22 Організація виробництва
3
90
Екзамен
1.2.23 Планування діяльності підприємства
4
120
Екзамен
1.2.24 Управління ефективністю бізнесу
4
120
Екзамен
Разом за циклом
98
2940
II. Вибіркові дисципліни (варіативна компонента): студент обирає 2 дисципліни у 2, 3,
4, 5, 6, 8 семестрах та 3 дисципліни у 7-му)
2.1. Цикл загальної підготовки
2.1.1. Лідерство
3
90
Залік
2.1.2. Мистецтво ведення переговорів
3
90
Залік
2.1.3. Мистецтво управління грошима
3
90
Залік
2.1.4. Тайм-менеджмент
4
120
Залік
Теорія ймовірності і математична
2.1.5.
4
120
Залік
статистика
2.1.6. Управління конфліктами
4
120
Залік
Оподаткування суб’єктів підприємницької
2.1.7.
4
120
Залік
діяльності
2.1.8 Фінансова аналітика
4
120
Залік
2.1.9 Маркетингове планування
4
120
Залік
2.1.10 Бізнес-планування
5
150
Залік
2.1.11 Економічна експертиза
5
150
Залік
2.1.12 Товарознавство
5
150
Залік
Фінансове забезпечення малого та
2.1.13
5
150
Залік
середнього бізнесу
2.1.14 Фондовий ринок
4
120
Залік
2.1.15 Страхування
3
90
Залік
2.2. Цикл професійної підготовки
2.2.1. Бізнес-культура підприємницької діяльності
3
90
Залік
2.2.2. Підприємництво у сфері послуг
4
120
Залік
2.2.3. Національна економіка
4
120
Залік
2.2.4. Створення власного бізнесу
5
150
Залік

Техніко-економічний аналіз
Інформаційні системи і технології на
підприємстві
2.2.7. Калькулювання собівартості в галузях
2.2.8. Потенціал і розвиток бізнесу
2.2.9. Управління витратами
2.2.10 Обгрунтування управлінських рішень та
.
оцінювання підприємницьких ризиків
2.2.11 Внутрішній економічний механізм
2.2.12 Тренінг-курс «Start-up»
Разом за циклом
III. Практична підготовка
3.1. Вступ до спеціальності (тренінг-курс)
3.2. Практика виробнича**
3.3. Підготовка та захист дипломної роботи
бакалавра***
Разом за циклом
Загальний обсяг за термін навчання
2.2.5.
2.2.6.

5

150

Залік

5

150

Залік

5
4
4

150
120
120

Залік
Залік
Залік

4

120

Залік

3
3
60

90
90
1800

Залік
Залік

3
8

90
240

Залік
Звіт

8

240

Захист

19
240

570
7200

Примітки:
* - Освітній ступінь бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність передбачає наявність
трьох курсових роботи. Курсова робота виконується з наук та дисциплін «Основи
економічної науки» (1 сем.), «Економіка фірми (підприємництво ІІ)» (4 сем.), «Науковий
семінар і курсова робота-есе» (7 сем.). Години на курсові роботи (30 годин або 1 кредит)
виділяються з загального обсягу кредитів на вивчення дисциплін, і тому не враховуються
при розрахунках загального обсягу кредитів по відповідному циклу дисциплін.
**
- Виробнича практика загальним обсягом 8 кредитів (5 тижнів) проходить в 8
семестрі навчання.
*** - Дипломна робота бакалавра (8 кредити) готується студентом наприкінці 8 семестру
навчання.

Таблиця 3
Матриця відповідності компетентностей випускника за спеціальністю 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та компетентностей за НРК
Класифікація компетентностей за
НРК
Загальні компетентності
ЗК
1.
Базові
знання
фундаментальних наук, в обсязі,
необхідному
для
освоєння
загально-професійних дисциплін
ЗК 2. Базові знання в галузі
економіки та підприємництва,
необхідні
для
освоєння
професійно-орієнтованих
дисциплін
ЗК 3. Базові уявлення про основи
філософії,
політології,
що
сприяють розвитку загальної
культури
й
соціалізації
особистості,
схильності
до
етичних
цінностей,
знання
економіки, розуміння причиннонаслідкових зв'язків розвитку
суспільства
й
уміння
їх
використовувати в професійній і
соціальній діяльності
ЗК 4. Здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 5. Здатність застосовувати
отримані знання в практичних
ситуаціях, виявляти, ставити та
вирішувати завдання у сфері
професійної діяльності.
ЗК 6. Здатність до пошуку,
оброблення та аналізу інформації
з різних джерел.
ЗК 7. Здатність мати дослідницькі
навички
ЗК 8. Здатність спілкуватися
державною та іноземною мовами
у професійній сфері.
ЗК 9. Навички використання
інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК 10. Здатність працювати
автономно та в команді, навички
міжособистісної взаємодії.
ЗК 11. Здатність виявляти
ініціативу та підприємливість.

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та
відповідальність

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Класифікація компетентностей за
Знання
НРК
ЗК 12. Здатність ініціювати заходи
щодо збереження навколишнього
+
природного
середовища
і
здійснення безпечної діяльності.
ЗК
13.
Здатність
діяти
+
відповідально та свідомо.
ЗК 14. Потенціал до подальшого
навчання
Спеціальні (фахові) компетентності
ФК 1. Знання і розуміння
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. Розуміння форм 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 і
+
послуг
в
підприємницькій,
торговельній, біржовій діяльності.
ФК 6. Знання і розуміння
нормативно-правового
регулювання
у
сфері
+
підприємництва,
торгівлі
та
біржової діяльності.
ФК 7. Здатність визначати і
виконувати професійні завдання з
організації
діяльності
+
підприємницьких, торговельних та
біржових структур.
ФК 8. Знання і розуміння основ
обліку
та
оподаткування,
фінансової звітності, управління
грошовими потоками, банківськими
+
та страховими операціями в
підприємницькій,
торговельній,
біржовій діяльності

Уміння

Комунікація

Автономія та
відповідальність

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Класифікація компетентностей за
НРК
ФК 9. Знання та розуміння
організації зовнішньоекономічної
діяльності
підприємницьких,
торговельних
і
біржових
структур.
ФК 10. Здатність до планування,
оцінювання кон’юнктури ринків і
результатів діяльності у сфері
підприємництва,
торгівлі
та
біржової практики з урахуванням
ризиків.
ФК 11. Знання з обчислювальної
техніки
та
програмування,
володіння навичками роботи з
комп’ютером
для
вирішення
фахових завдань.
ФК 12. Базові знання щодо
використання
комунікаційних
мереж і технічних засобів у сфері
електронної торгівлі та Інтернеттехнологій.
ФК 13. Вміння аргументувати
вибір
методів
розв’язання
спеціалізованих
завдань,
критично оцінювати отримані
результати та захищати прийняті
рішення.
ФК 14. Здатність використовувати
отримані знання та самостійно
здобувати нові знання для
вирішення проблем в професійній
сфері.

Комунікація

Автономія та
відповідальність

Знання

Уміння

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Таблиця 4
Матриця відповідності компетентностей та результатів навчання за спеціальністю 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ФК 14

ФК 13

ФК 12

ФК 11

ФК 9

ФК 10

ФК 8

ФК 7

ФК 6

ФК 5

ФК 4

ФК 3

ФК 2

ФК 1

ЗК 14

ЗК 13

ЗК 12

Спеціальні (фахові) компетентності

ЗК 11

ЗК 9

ЗК 10

ЗК 8

ЗК 7

+

ЗК 6

+ +

ЗК 5

ЗК 3
ЗК 4

Інтегральна
компетентність

ЗК 1
ЗК 2

ПР
1.
Знати
термінологію і мати
базові
й
структуровані
знання у сфері
підприємництва,
торгівлі та біржової
діяльності
для
подальшого
використання
на
практиці
ПР
2.
Використовувати
базові знання з
підприємництва,
торгівлі і біржової
діяльності й уміння
критичного
мислення, аналізу
та
синтезу
в
професійних цілях.
ПР
3.
Застосовувати
набуті знання для
виявлення,
постановки
та
вирішення завдань
за
різних
практичних
ситуацій
в
підприємницькій,
торговельній
та
біржовій
діяльності.
ПР
4.
Організовувати
пошук, самостійний
відбір,
якісну
обробку інформації
з різних джерел для
формування банків
даних
у
сфері
підприємництва,
торгівлі та біржової
діяльності.
ПР 5. Володіти
методами
та
інструментарієм
для обґрунтування
управлінських
рішень
щодо
створення
й
функціонування
підприємницьких,
торговельних
і
біржових структур

Компетентності
Загальні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у галузі підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі
навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Програмні
результати
навчання

+

+

+

+

+

+

+

+

ПР
6.
Використовувати
знання
форм
взаємодії суб’єктів
ринкових відносин
для
забезпечення
діяльності
підприємницьких,
торговельних
та
біржових структур
ПР 7. Застосовувати
інноваційні підходи
в підприємницькій,
торговельній
та
біржовій діяльності
ПР 8. Оцінювати
характеристики
товарів і послуг у
підприємницькій,
торговельній
та
біржовій діяльності
за
допомогою
сучасних методів.
ПР 9. Знати основи
нормативноправового
забезпечення
діяльності
підприємницьких,
торговельних
та
біржових структур і
застосовувати
на
практиці.
ПР
10.
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.
ПР
11.
Використовувати
знання основ обліку
та оподаткування,
аналізу фінансової
звітності,
управління
грошовими
потоками,
банківськими
та
страховими
операціями
в
підприємницькій,
торговельній,
біржовій діяльності

+

+

+

+

+

+

ФК 14

ФК 13

ФК 12

ФК 11

ФК 9

ФК 10

ФК 8

ФК 7

ФК 6

ФК 5

ФК 4

ФК 3

ФК 2

ФК 1

ЗК 14

ЗК 13

ЗК 12

Спеціальні (фахові) компетентності
ЗК 11

ЗК 10

ЗК 9

ЗК 8

ЗК 7

ЗК 6

ЗК 5

ЗК 4

ЗК 3

Загальні компетентності

ЗК 1
ЗК 2

Інтегральна
компетентність

Компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у галузі підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що
передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Програмні
результати
навчання

+

+

+

+

+

+

ФК 14

+

+

ФК 13

ФК 12

ФК 10

ФК 9

ФК 8

ФК 7

ФК 6

ФК 5

ФК 4

ФК 3

ФК 2

ФК 1

ЗК 14

ЗК 13

ЗК 12

ЗК 11

ЗК 10

ЗК 8

ЗК 9

ЗК 7

ЗК 6

ЗК 5

ЗК 4

ЗК 3

ЗК 1
ЗК 2

Інтегральна
компетентність

Спеціальні (фахові) компетентності

ФК 11

ПР
12.
Застосовувати
знання й уміння
щодо
ефективної
організації
зовнішньоекономіч
ної
діяльності
підприємницьких,
торговельних
та
біржових структур
з
урахуванням
ринкової
кон’юнктури
і
діючих
правових
норм.
ПР
13.
Демонструвати
вміння планування,
оцінювання
кон’юнктури ринків
та
результатів
діяльності
підприємницьких,
торговельних
і
біржових структур
з
урахуванням
ризиків
ПР 14. Оволодіти
навичками
письмової та усної
професійної
комунікації
державною
й
іноземною мовами.
ПР
15.
Використовувати
сучасні
комп’ютерні
і
телекомунікаційні
технології обміну
та розповсюдження
професійно
спрямованої
інформації у сфері
підприємництва,
торгівлі та біржової
діяльності.
ПР 16. Показувати
уміння працювати
автономно та в
команді,
мати
навички
міжособистісної
взаємодії,
які
дозволяють
досягати
професійних цілей.
ПР 17. Проявляти
ініціативу
і
підприємливість в
різних
напрямах
професійної
діяльності,
брати
відповідальність за
результати

Компетентності
Загальні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у галузі підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає
застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Програмні
результати
навчання

