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І Преамбула

Освітня професійна програма вищої освіти за відповідним рівнем вищої освіти 

за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

1. ВНЕСЕНО

кафедрою бізнес-адміністрування та права Полтавської державної аграрної 

академії, 16 травня 2016 року, протокол № 26

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ

наказом ректора від 25 травня 2016 р. № 64 для відповідного рівня вищої освіти 

за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

3. РОЗРОБНИКИ:

Махмудов Х.З., доктор економічних наук, професор;

Маркіна І.А., доктор економічних наук, професор;

Галич О.А., кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та 

менеджменту, професор кафедри;

Михайлова О.С., кандидат економічних наук, доцент.

4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ



ІІ. Загальна характеристика освітньо-професійної програми

Рівень вищої 
освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої 
освіти

Бакалавр

Г алузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Обмеження 
щодо форм 
навчання

Немає

Освітня
кваліфікація

Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Професійна
кваліфікація

Не надається

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.

Академічні
права
випускників

Продовжити освіту за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти



ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 
вищої освіти

Обсяг - на базі повної загальної середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС;
освітньої - на базі молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) -  120-
програми 180 кредитів ЄКТС.

ІУ. 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._________________________________

V. 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.
18. Демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків
та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур 
з урахуванням ризиків._______________________________________________

УІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форми 
атестації 
здобувачів 
вищої освіти

Атестація зі спеціальності здійснюється у формі: 
- атестаційного екзамену(екзамени).

Вимоги до 
кваліфікацій
ного екзамену 
(екзаменів)

Атестаційний екзамен (екзамени) має передбачати оцінювання 
результатів навчання, визначених цим стандартом та 
відповідною освітньою програмою.

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти

У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним 
закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 
внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і 
заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;



3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 
навчального закладу, на інформаційних стендах або в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково- 
педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 
закладів і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за 
поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення якості 
вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та 
забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи 
забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством 
із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям 
щодо забезпечення якості вищої освіти.

VIII. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)

Немає

IX. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої 
освіти

А. Офіційні документи:
1. ESG [Електронний ресурс]. -  режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
2. ISCED (МСКО) 2011 [Електронний ресурс]. -  режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf
3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 [Електронний ресурс]. -  режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training- 
2013.pdf

4. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. -  режим 
доступу: http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/1556-18

5. Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р. [Електронний
ресурс]. -  режим доступу:
http://buhgalter911 .com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx

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-training-2013.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://buhgalter911


6. Класифікація видів економічної діяльності: національний класифікатор 
України КВЕД 009:2010 [Електронний ресурс]. -  режим доступу: 
http://dtkt.com.ua/show/0sid0177.html
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ДОДАТОК А
Таблиця 1

Матриця відповідності компетентностей випускника 
за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність» та компетентностей за НРК________________
К ласиф ікація компетентностей  

за Н РК
Знання У м іння К ом унікація

А втоном ія та  
відповідальність

Загальні компетентності
Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.

+ + +

Здатність застосовувати отримані 
знання в практичних ситуаціях, 
виявляти, ставити та вирішувати 
завдання у сфері професійної 
діяльності.

+ +

Здатність спілкуватися державною 
та іноземною мовами у професійній 
сфері.

+ + + +

Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій.

+ + + +

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

+ + +

Здатність працювати автономно та 
в команді, навички міжособистісної 
взаємодії.

+ + + +

Здатність виявляти ініціативу та 
підприємливість.
Здатність ініціювати заходи щодо 
збереження навколишнього 
природного середовища і 
здійснення безпечної діяльності.

+ + +

Здатність діяти відповідально та 
свідомо.

+ + +

С пеціальні (фахові) ком петентності
Знання і розуміння теоретичних 
засад підприємницької, 
торговельної та біржової 
діяльності.

+ +

Здатність обирати та 
використовувати відповідні 
методи, інструментарій для 
обґрунтування рішень щодо 
створення, функціонування 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур.

+ +

Розуміння форм взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин. + +

Здатність застосовувати 
інноваційні підходи в діяльності



К ласиф ікація компетентностей  
за Н РК

Знання У м іння К ом унікація А втоном ія та  
відповідальність

підприємницьких, торговельних та 
біржових структур.
Здатність визначати та оцінювати 
характеристики товарів і послуг в 
підприємницькій, торговельній, 
біржовій діяльності.

+ + +

Знання і розуміння нормативно
правового регулювання у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності.

+

Здатність визначати і виконувати 
професійні завдання з організації 
діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових структур.

+ + + +

Знання і розуміння основ обліку та 
оподаткування в підприємницькій, 
торговельній, біржовій діяльності.

+ + +

Знання та розуміння організації 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур.

+ +

Здатність до бізнес-планування, 
оцінювання кон’юнктури ринків і 
результатів діяльності у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової практики з урахуванням 
ризиків.

+ +
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Здатність розв’язувати 
складні спеціалізовані 

завдання та проблемну 
галузі підприємницької, 
торговельної та біржової 
діяльності або в процесі 
навчання, що передбачає 

застосування певних

+

+

ю

2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних 
ситуаціях, виявляти, ставити та вирішувати завдання у сфері

З. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами
у професійні сфері.

технологій.

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел.
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Інтегральна компетентність

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Навички використання інформаційних і комунікаційних

б. Здатність працювати автономно та в команді, навички
міжособистісної взаємодії.

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

Здатність ініціювати заходи щодо збереження 
навколишнього природного середовища та здійснення безпечної

Здатність діяти відповідально та свідомо.

1. Знання і розуміння теоретичних засад підприємницької,
торговельної та біржової діяльності.

2. Здатність обирати та використовувати відповідні
методи, інструментарій для обгрунтуванні рішень щодо створення.

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

б. 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

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
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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 досягти 
професійних цілей.

+

7. Проявляти ініціативу та 
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, 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.

+

18. Демонструвати вміння 
бізнес-планування, оцінювання 
кон’юнктури ринків та 
результатів діяльності 
підприємницьких, торговельних 
і біржових структур з 
урахуванням ризиків.

+


