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ПЕРЕДМОВА

У країнах з розвинутою ринковою економікою підприємництво, причому всіх форм 
власності та всіх рівнів, зокрема великого, середнього і малого бізнесу, виявило себе як 
надзвичайно потужне джерело соціально-економічного зростання. Цьому сектору 
економіки належить важлива роль у забезпеченні як макроекономічної, так і мезо- та 
мікроекономічної стабільності, інноваційного зростання, підвищення ефективності 
зайнятого населення, створення нових робочих місць і послаблення соціальної напруги. 
Саме це обумовлює необхідність підготовки висококваліфікованих підприємців, здатних у 
своїй діяльності реалізувати дедалі зростаючі вимоги та переваги ринкових відносин.

Не зважаючи на кризові явища останніх часів, професія пов’язана з 
підприємницькою діяльністю, торгівлею та біржова діяльність є найбільш затребуваною 
спеціальністю бізнес-спрямування, що поєднує у собі спеціальні знання, уміння, та 
практичні навички щодо створення та здійснення успішного бізнесу, прибуткової торгівлі, 
а також ефективної біржової діяльності.

Це нова, популярна спеціальність, яка відкрилась тільки декілька років тому. 
Регіональний ринок робочої сили ще не насичений випускниками даного профілю, тому 
шанси успішного працевлаштування у випускників даної спеціальності зростають у 
порівнянні з традиційними для економічних вузів. Коли ми говоримо про спеціальність 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», то маємо на увазі, в першу чергу, 
широкі можливості, які відкриваються перед студентами. Вона дозволяє стати 
універсальним фахівцем, який зможе знайти достойну роботу з високою заробітною 
платою в більшості сфер, які сьогодні існують і розвиваються.

Останніми роками в Україні окремим пріоритетним сегментом державної політики 
та цілою програмою різноманітних регуляторних та організаційних заходів стало 
молодіжне підприємництво. Обираючи спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність», здобувач вищої освіти отримує знання і практичні навички в області 
розроблення бізнес-проектів і бізнес-планів, генерування стартапів, провадження 
підприємницької діяльності з використанням як традиційних, так і новітніх методів 
торгівлі та ін.

Освітня програма спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» (молодший бакалавр) буде сформована відповідно до суспільних потреб, 
враховувати тенденції розвитку економіки держави, запиту бізнесу у 
висококваліфікованих фахівцях здатних ефективно працювати на підприємствах різних 
галузей та сфер національної економіки різних форм власності, органах державного та 
регіонального управління чи успішно створювати нові види бізнесу.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Код та найменування спеціальності: 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

2. Рівень вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл)

3. Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм:
Освітньо-професійні програми: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 
Спеціалізації: не передбачається

4. Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи: 120 кредитів ЄКТС

5. Строк навчання: 2 роки

6. Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання (в 
разі наявності): Стандарт фахової передвищої освіти: освітньо-професійний ступінь -  
фаховий молодший бакалавр, галузь знань 07 Управління та адміністрування, 
спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 
22.06.2021 р. № 704.
7. Ліцензійний обсяг 30 осіб (денна та заочна форми навчання)
8. Мета концепції освітньої діяльності: Створення належних умов для підготовки 
кваліфікованих працівників за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти, яких потребує ринок 
праці.
9. Принципи концепції освітньої діяльності: орієнтація на кінцевий результат як 
основний критерій оцінки освітньо-професійної та практичної діяльності, інтеграція 
навчання, науково-дослідницької роботи та інноваційної діяльності; забезпечення 
незалежної та об’єктивної оцінки результатів навчання та набутої кваліфікації; 
відповідність змісту навчання потребам ринку праці і перспективам розвитку галузей 
економіки, активне залучення стейкхолдерів з реального сектору економіки до участі в - 
підготовці фахового молодшого бакалавра.
10. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач вищої 
освіти:
Інтегральна
компетентність

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми в галузі підприємницької, торговельної 
та біржової діяльності або у процесі навчання, що вимагає 
застосування положень і методів системи наук, які 
формують концепції організації і функціонування 
підприємницьких, торговельних, біржових структур та 
може характеризуватися певною невизначеністю умов; 
нести відповідальність за результати своєї діяльності; 
здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.

Загальні компетентності ЗК 1. 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 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку пред
метної області, її місця в загальній системі знань про



природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового 
способу життя.
ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях.
ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так 
і письмово.
ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології.
ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел.
ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

Спеціальні
компетентності

СК 1. Здатність враховувати основні закономірності та 
сучасні досягнення у підприємницькій, торговельній та 
біржовій діяльності.
СК 2. Здатність обирати та використовувати 
відповідні методи, інструментарій для обґрунтування 
рішень щодо діяльності підприємства.
СК 3. Здатність застосовувати інноваційні підходи у 
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 
структур.
СК 4. Здатність визначати характеристики товарів і послуг 
у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

СК 5. Здатність здійснювати діяльність із дотриманням 
вимог нормативно-правових документів у сфері 
підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
СК 6. Здатність виконувати професійні завдання з 
організації діяльності підприємницьких, торговельних та 
біржових структур.
СК 7. Здатність застосовувати основи обліку, 
оподаткування і страхування у підприємницькій, 
торговельній та біржовій діяльності.
СК 8. Здатність визначати і задовольняти потреби 
споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку.
СК 9. Здатність застосовувати моделі електронної комерції 
у сфері підприємницької, торговельної та біржової 
діяльності.
СК 10. Здатність використовувати логістичні системи у 
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності

Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання

PH 1. Знати свої права, як члена суспільства, цінності громадянського суспільства, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.
PH 2. Застосовувати знання, розуміння закономірностей та сучасних досягнень у 
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності із професійною метою.
PH 3. Володіти державною та іноземною мовами у професійній діяльності.
PH 4. Використовувати сучасні комп’ютерні й телекомунікаційні технології обміну та 
поширення професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності.



PH 5. Здійснювати пошук, самостійний відбір інформації з різних джерел у сфері 
підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
PH 6. Проявляти ініціативу та підприємливість,володіти навичками міжособистісної 
взаємодії для досягнення професійної мети.
PH 7. Застосовувати всебічні спеціалізовані емпіричні й теоретичні знання у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання у 
практичній діяльності.
PH 8. Володіти методами й інструментарієм для підготовки проектів управлінських 
рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 
структур.
PH 9. Застосовувати інноваційні підходи у підприємницькій, торговельній та біржовій 
діяльності.
PH 10. Визначати характеристику товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та 
біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
PH 11. Знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових структур і застосовувати їх на практиці.
PH 12. Виконувати професійні завдання з організації" діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових структур.
PH 13. Застосовувати отримані навички з основ обліку, оподаткування істрахування у 
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
PH 14. Визначати потреби споживачів для формування асортименту товарів у 
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
PH 15. Застосовувати моделі електронної комерції в діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових структур.
PH 16. Використовувати логістичні системи у підприємницькій, торговельній та біржовій 
діяльності.
PH 17. Визначати основні показники діяльності підприємницьких, торговельних і 
біржових структур для забезпечення їх ефективності___________________________________

11. Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати:

Фахівець здатен виконувати зазначені професійні роботи за Національним 
класифікатором України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 та Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. «Торгівля і громадське 
харчування»:
1224 Завідувач секції
1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі 
1229.1 Завідувач відділу (самостійного)
3411 Фахівець з біржових операцій
3415 Агент комерційний
3415 Агент торговельний
3415 Комівояжер
3419 Товарознавець
3419 Організатор з постачання
3419 Організатор зі збуту
3421 Торговельний брокер (маклер)
3422 Експедитор транспортний 
3439 Фахівець.
5220 Продавець непродовольчих товарів 
5220 Продавець продовольчих товарів



12. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:
Наявність повної загальної середньої освіти.

13. Порядок оцінювання результатів навчання:
Тестування знань, оцінювання усних відповідей, презентацій на семінарських і 

практичних заняттях, виконання та захист самостійних індивідуальних робіт; курсових 
робіт; модульних контрольних робіт, екзаменів, захист звіту з практики.

В.о. завідувача кафедри 
економіки та підприємництва Світлана МАЦЮРА


