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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, в якому 

визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до 

змісту, обсягу і рівня освіти та професійної підготовки бакалавра зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Освітньо-професійна програма використовується при: 

• розробленні та коригуванні відповідних навчальних планів і програм 

навчальних дисциплін та внесенні змін до них; 

• розробленні  засобів діагностики рівня якості освітньо-професійної 

підготовки фахівця; 

• визначенні змісту навчання у системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації. 

Ця освітньо-професійна програма  встановлює: 

нормативну частину змісту навчання у ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет», їх інформаційний обсяг і рівень 

засвоєння в процесі підготовки бакалавра зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

· перелік навчальних дисциплін підготовки бакалавра; 

· форму атестації; 

· термін навчання. 

Освітньо-професійна програма є обов'язковою для кафедр, що готують 

фахівців даного профілю.  

Програма призначена для ліцензування та акредитації підготовки 

бакалаврів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». 

 



1. Загальна інформація 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

Бакалавр 

Галузь знань 07 Управління  та адміністрування 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітня 

кваліфікація 

Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

Професійна 

кваліфікація 
Немає 

Кваліфікація в 

дипломі 

Бакалавр зі спеціальності «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

Опис предметної 
області 

§ Об'єкти вивчення: діяльність з організації та 

функціонування підприємницьких, торговельних та 

біржових структур, яка здійснюється для 

досягнення економічних і соціальних результатів. 

§ Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих 

фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності, які володіють сучасними теоретичними 

знаннями, вміннями та практичними навичками у 

професійній сфері. 

§ 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, 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. 

Тип диплома Диплом бакалавра, додаток до диплому 

Диплом бакалавра з відзнакою, додаток до диплому 

Форма та термін 

навчання 

· очна (денна), нормативний термін навчання – 4 

роки; 

· заочна, нормативний термін навчання – 5 років. 

Вищий навчальний 

заклад 

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський 

державний технічний університет» 

Структурний 

підрозділ 

Економічний факультет  

Рівень програми Перший (бакалаврський) рівень: 

Обсяг освітньої 

програми 

- на базі повної загальної середньої освіти - 240 

кредитів ЄКТС; 

- на базі молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста) – 120-180 кредитів ЄКТС.  

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути 

спрямовано на забезпечення загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

2. Здатність застосовувати отримані знання в 

практичних ситуаціях, виявляти, ставити та 

вирішувати завдання у сфері професійної діяльності. 

3. Здатність спілкуватися державною та іноземною 

мовами у професійній сфері.  

4. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

6. Здатність працювати автономно та в команді, 

навички міжособистісної взаємодії. 

7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

8. Здатність ініціювати заходи щодо збереження 

навколишнього природного середовища та 

здійснення безпечної діяльності.  

9. Здатність діяти відповідально та свідомо.  

 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

1. Знання і розуміння теоретичних засад 

підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності. 



2. Здатність обирати та використовувати відповідні 

методи, інструментарій для обґрунтування рішень 

щодо створення, функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур. 

3. Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин. 

4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в 

діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур.  

5. Здатність визначати та оцінювати характеристики 

товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, 

біржовій діяльності. 

6. Знання і розуміння нормативно-правового 

регулювання у сфері підприємницької, торговельної 

та біржової діяльності. 

7. Здатність визначати і виконувати професійні 

завдання з організації діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур. 

8. Знання і розуміння основ обліку та 

оподаткування в підприємницькій, торговельній, 

біржовій діяльності. 

9. Знання та розуміння організації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, 

торговельних і біржових структур. 

10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання 

кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової практики з 

урахуванням ризиків. 

Відомості про освітні 

компоненти 

· навчальний план (нормативна і варіативна 

частини), робочий навчальний план, індивідуальний 



навчальний план; 

· програма навчальної дисципліни; 

· курсові проекти (роботи); 

· практики; 

· державна атестація; 

· схема оцінювання у ДВНЗ «ПДТУ». 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

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. Оволодіти навичками 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. Показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 

7. Проявляти ініціативу і підприємливість в різних напрямах професійної 

діяльності, 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 термінологію і мати базові й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого 

використання на практиці. 

10.  Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і 

біржових структур. 

11.  Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин 

для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

12.  Застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності.  

13.  Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів. 

14.  Знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати на 

практиці. 

15.  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. 

16.  Використовувати знання основ обліку та оподаткування в 

підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності. 

17.  Застосовувати знання й уміння щодо ефективної організації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових 

норм. 

Демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків 

та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових 

структур з урахуванням ризиків. 

Академічні права Продовжити освіту за другим (магістерським) рівнем 



випускників вищої освіти  

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація зі спеціальності здійснюється у формі: 

§ публічного захисту кваліфікаційної роботи; 

§ або атестаційного екзамену (екзаменів). 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

(за наявності) 

Атестація здійснюється атестаційною комісією, до 

складу якої можуть включатися представники 

роботодавців та їх об’єднань. Атестація здійснюється 

відкрито і гласно. 

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на 

плагіат. 

Кваліфікаційна робота (або її реферат) має бути 

розміщена на офіційному сайті вищого навчального 

закладу або його підрозділу. 

Деталізація вимог до кваліфікаційної роботи 

регламентується внутрішніми документами й 

положеннями вищого навчального закладу. 

Вимоги до 

кваліфікаційного 

екзамену (екзаменів)  

Атестаційний екзамен (екзамени) має передбачати 

оцінювання результатів навчання, визначених цим 

стандартом та відповідною освітньою програмою. 

Професійні права Робота за фахом. 

Диплом з відзнакою Не менше 75 % відмінних оцінок з усіх навчальних 

дисциплін та практичної підготовки з оцінками 

«добре» з інших дисциплін та з оцінками «відмінно» 

за результатами державної атестації. 



2. Нормативні посилання 

Ця освітньо-професійна програма розроблена відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» та до таких законодавчо-нормативних 

документів України: 

-  Національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація 

видів економічної діяльності» затверджений наказом Держспоживстандарту 

України від 11.10.2010 р. № 457 із змінами і доповненнями; 

- Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор 

професій», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 

327. 

 

3. Позначення і скорочення 

В освітньо-професійній програмі для формування шифрів 

застосовується скорочення назв циклів підготовки, до яких віднесено 

навчальні дисципліни: 

- нормативна частина: 

- СГ – соціально-гуманітарної підготовки; 

- ФПЕ – фундаментальної, природничо-наукової та 

загальноекономічної підготовки; 

- ПП – професійної підготовки; 

- варіативна частина: 

- СГВ – соціально-гуманітарної підготовки; 

- ФПЕВ – фундаментальної, природничо-наукової та 

загальноекономічної підготовки; 

- ППВ – професійної підготовки; 

 

4. Розподіл змісту освітньо-професійної  програми та навчального 

часу за циклами підготовки, навчальними дисциплінами і практиками 



4.1. Загальний навчальний час за програмою підготовки бакалавра зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

розподілений таким чином: 

- термін навчання за денною формою - 4 роки; 

- обсяг навчального часу  - 7200 годин; 

- кількість кредитів ЄКТС- 240 кредитів.  

Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли : 

- загальної підготовки; 

- професійної підготовки. 

4.2. Навчальний час підготовки за циклами та кількість кредитів ЕСТS 

викладання дисциплін і практик підготовки бакалавра наведено в додатку А. 

 

5. Зміст освітньо-професійної програми 

5.1. На основі аналізу системи компетентностей, якими повинен 

володіти бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

визначається система знань, що потрібна для формування означених 

компетентностей. Система знань у вигляді упорядкованого набору (масиву) 

навчальної інформації, яка представлена анотаціями навчальних дисциплін 

освітньо-професійної програми наведені у додатку Б. 

5.2. Надання кваліфікації «Бакалавр з підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності» забезпечується навчальною (організаційною) практикою 

тривалістю 17 тижнів (4 кредита ЕСТS) та виробничою практикою 

тривалістю 17 тижнів (5 кредитів ЕСТS). 

5.3.  Варіативна компонента освітньо-професійної підготовки бакалавра 

складає 73 кредита (30%).  

 

6. Атестація студента 

6.1. На атестацію виноситься система компетентностей, що визначена 

освітньо-професійною програмою бакалавра галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 



діяльність» у додатку В з використанням загальнодержавних методів 

комплексної діагностики - складання комплексного кваліфікаційного 

екзамену. 

6.2. Нормативні форми атестації щодо встановлення рівня опанування 

студентом відповідних компетентностей: 

6.2.1. Комплексний кваліфікаційний екзамен складається з: 

1. - тестової перевірки знань, що формують основні компетентності 

бакалавра. На атестацію виносяться дисципліни професійної підготовки: 

товарознавство, аналіз і прогнозування біржової діяльності, економіка 

торгівлі, планування і контроль у підприємницькій діяльності. 

2. - комплексного ситуаційного завдання, що вміщує типові професійні 

завдання за змістовими модулями, імітують умови (ситуації) практичної 

діяльності випускника на первинних посадах.  

6.3. Рішення щодо присвоєння кваліфікації  «Бакалавр підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності» приймає екзаменаційна комісія. 

 

7. Вимоги до організації навчального процесу 

7.1. Загальні вимоги, а також вимоги кадрового, матеріально-

технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

підготовки бакалаврів у ВНЗ визначаються нормативами для ліцензування та 

акредитації спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», положенням про організацію навчального процесу у ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет». 

7.2. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» повинен 

забезпечувати студентів і викладачів навчально-методичними матеріалами, 

підручниками, навчальними посібниками, доступом до електронних 

інформаційних ресурсів (у т.ч. через мережу Інтернет). 

7.3. Виконання програми навчальних дисциплін забезпечується 

матеріально-технічним оснащенням кабінетів і лабораторій, в яких 



створюють умови для набуття студентами спеціальних знань зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 
 


