
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 



ІІ. Загальна характеристика 
 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

Бакалавр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за спеціалізацією  

Обмеження щодо 

форм навчання 

Немає 

Освітня 

кваліфікація 

Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Кваліфікація в 

дипломі 
Ступінь вищої освіти − Бакалавр 

Спеціальність − Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  

Опис 

предметної 

області 

Об’єкти вивчення: діяльність з організації та функціонування 

підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється 

для досягнення економічних і соціальних результатів. 

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних 

вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

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 

Здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття 

додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти 



Обсяг 

освітньої 

програми 

- на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС; 

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо- кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та 

перезарахувати не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста). 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, визначених цим 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 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 2. 

Здатність застосовувати отримані 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 комунікаційних 

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 громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

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. 



Спеціальні 

компетентності 

СК 1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності. 

СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 

функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин. 

СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і 

послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. 

СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності. 

СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

СК 8. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в 

підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. 

СК 9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

СК 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 

 

Р.1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння 

критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях. 

Р.2. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною 

мовами. 

Р.3. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та 

розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

Р.4. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел 

для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

Р.5. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють 

досягати професійних цілей. 

Р.6. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати 

відповідальність за результати. 

Р.7. 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. 

Р.8. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення 

сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави. 

Р.9. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, 

наукових цінностей і досягнень суспільства. 

Р.10. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для подальшого використання на практиці. 



Р.11. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо 

створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

Р.12. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

Р.13. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності. 

Р.14. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності за допомогою сучасних методів. 

Р.15. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур і застосовувати його на практиці. 

Р.16. 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. 

Р.17. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій 

діяльності. 

Р.18. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з 

урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм. 

Р.19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з 

урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм. 

Р.20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів 

діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків. 

VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація зі спеціальності здійснюється у формі: атестаційний 

екзамен або кваліфікаційна робота 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

(за наявності) 

Кваліфікаційна робота має бути спрямована на розв’язання 

теоретичних завдань та вирішення практичних проблем у сферах 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності, що 

передбачає застосування теорій та методів організації і 

функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур 

і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, 

фальсифікації та списування. 

Кваліфікаційна робота (або її реферат) має бути розміщена на 

офіційному сайті вищого навчального закладу або його підрозділу. 

Вимоги до 

кваліфікаційного 

екзамену 

(екзаменів) 

Атестаційний екзамен має передбачати оцінювання результатів 

навчання, визначених цим стандартом та відповідною освітньою 

програмою. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної  програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

 
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практика, 

кваліфікаційні роботи) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

І. Цикл загальної підготовки 

1.1. Гуманітарна підготовка 

ГП.01 Українська мова за професійним спрямуванням  4 екзамен 

ГП.02 Історія та культура України 4 екзамен 

ГП.03 Іноземна мова  9 залік 

ГП.04 Фізичне виховання 4 залік 

1.2. Фундаментальна підготовка 

ФП.01 Економічна соціологія 3 залік 

ФП.02 Основи наукових досліджень  3 залік 

ФП.03 Політекономія 4 екзамен 

ФП.04 Національна економіка 3 залік 

ФП.05 Комунікативний менеджмент 3 екзамен 

ФП.06 Економіко-математичні методи та моделі 

(оптимізаційні методи та моделі, економетрика) 

4 екзамен 

ФП.07 Основи економічної теорії  3 екзамен 

ФП.08 Основи автоматизації в галузі   

ФП.08.01 Автоматизація в галузі (І рівень) 3 екзамен 

ФП.08.02 Діловодство з використанням комп’ютерних 

технологій 

3 екзамен 

ФП.08.03 Автоматизація економічних процесів (1С 

Бухгалтерія) II рівень 

3 екзамен 

ФП.09 Міжнародна економіка 3 екзамен 

ФП.10 Ціноутворення 3 залік 

ФП.11 Міжнародний маркетинг 3 залік 

ФП.12 Господарське законодавство 3 екзамен 

ФП.13 Самоменеджмент 3 залік 

ФП.14 Економічна етика та діловий етикет 3 екзамен 

ІІ. Цикл професійної підготовки 

ПП.01 Фінанси 4 екзамен 

ПП.02 Менеджмент 4 екзамен 

ПП.03 Економіка підприємства 4 екзамен 

ПП.04 Гроші і кредит 4 залік 

ПП.05 Бухгалтерський облік  4 екзамен 

ПП.06 Маркетинг 4 екзамен 

ПП.07 Економіка праці і соціально-трудові відносини 4 екзамен 

ПП.08 Економікс 6 залік, екзамен 

ПП.09 Підприємництво і бізнес-культура 3 екзамен 

ПП.10 Статистика 4 екзамен, 

курсова 

робота 



ПП.11 Страхування 4 залік 

ПП.12 Фінанси підприємств 4 екзамен 

ПП.13 Комерційне товарознавство 4 залік 

ПП.14 Стандартизація та сертифікація продукції та 

послуг 

4 екзамен 

ПП.15 Міжнародна комерція 4 залік 

ПП.16 Комерційна діяльність  6 екзамен, к/р 

ПП.17 Інвестування 3 залік 

ПП.18 Теорія підприємництва 4 залік 

ПП.19 Бізнес-планування 10 екзамен, к/р 

ПП.20 Біржова діяльність 5 екзамен 

 Загальний обсяг обов’язкових компонент 160  

Вибіркові компоненти ОП 

 Блок 1.    

ВВ.1.1.01 Валютний ринок та біржові операції 3 екзамен 

ВВ.1.1.02 Курс-тренінг «Техніка активних продажів» 3 залік  

ВВ.1.1.03 Курс-тренінг «Start-up» 3 екзамен 

ВВ.1.1.04 Політика біржового ціноутворення  4 екзамен 

ВВ.1.1.05 Маркетингові дослідження  3 екзамен 

ВВ.1.1.06 Операційний менеджмент 3 екзамен 

ВВ.1.1.07 Інноваційне підприємництво 3 екзамен 

ВВ.1.1.08 Логістика  3 екзамен 

ВВ.1.1.09 Оцінка ефективності бізнесу 3 екзамен 

ВВ.1.1.10 Психологія торгівлі  3 залік 

ВВ.1.1.11 Фінансовий ринок  3 екзамен 

ВВ.1.1.12 Маркетинговий менеджмент 4 екзамен 

ВВ.1.1.13 РR технології в бізнесі  3 залік 

ВВ.1.1.14 Митна справа 3 залік 

ВВ.1.1.15 Курс-тренінг «Формування бізнес-моделі 

підприємства» 

3 залік 

ВВ.1.1.16 Стратегічне управління 3 залік 

ВВ.1.1.17 Підприємницькі ризики  3 залік 

ВВ.1.1.18 Податковий облік і звітність  3 екзамен 

ВВ.1.1.19 Управління конкурентоспроможністю 4 залік 

 Блок 2.    

ВВ.1.2.01 Валютний ринок та біржові операції 3 екзамен 

ВВ.1.2.02 Курс-тренінг «Техніка активних продажів» 3 залік 

ВВ.1.2.03 Курс-тренінг «Start-up» 3 екзамен 

ВВ.1.2.04 Політика біржового ціноутворення  4 екзамен 

ВВ.1.2.05 Маркетингові дослідження  3 екзамен 

ВВ.1.2.06 Операційний менеджмент 3 екзамен 

ВВ.1.2.07 Корпоративне управління 3 екзамен 

ВВ.1.2.08 Логістика  3 екзамен 

ВВ.1.2.09 Оцінка ефективності бізнесу 3 екзамен 

ВВ.1.2.10 Психологія торгівлі 3 залік 

ВВ.1.2.11 Маркетинг послуг  3 екзамен 

ВВ.1.2.12 Маркетинговий менеджмент 4 екзамен 

ВВ.1.2.13 РR технології в бізнесі  3 залік 

ВВ.1.2.14 Митне регулювання  3 залік 

ВВ.1.2.15 Курс-тренінг «Формування бізнес-моделі 

підприємства» 

3 залік 



ВВ.1.2.16 Ситуаційний менеджмент 3 залік 

ВВ.1.2.17 Іноземна мова за професійним спрямуванням 3 залік 

ВВ.1.2.18 Податковий облік і звітність  3 екзамен 

ВВ.1.2.19 Управління конкурентоспроможністю 4 залік 

 Загальний обсяг вибіркових компонент 60  

 Практична підготовка   

П.01 Навчальна практика 6 залік 

П.02 Виробнича практика 

 

6 залік 

П.03 Виробнича практика  6 залік 

 Атестація 2 екзамен 

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

240  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» проводиться у формі 

атестаційного екзамену і захисту  випускної кваліфікаційної роботи та 

завершується видачою документа встановленого зразка про присудження 

ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності. 

Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.  

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється Екзаменаційною 

комісією після завершення навчання на освітньому ступені магістр з метою 

комплексної перевірки й оцінки теоретичної та практичної фахової підготовки 

студентів-випускників. Екзаменаційна комісія створюється щороку у складі 

голови та членів комісії. Екзаменаційна комісія працює у строки, визначені 

графіком навчального процесу на поточний навчальний рік, що розробляється 

на основі навчальних планів, затверджується ректором університету.  

Рішення екзаменаційної комісії про оцінку результатів атестації, 

присудження освітнього ступеня, а також про видачу здобувачам вищої освіти 

дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення вищого навчального закладу 

приймається на закритому засіданні екзаменаційної комісії відкритим 

голосуванням звичайною більшістю голосів членів екзаменаційної комісії, які 

брали участь в її засіданні.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. Випускна кваліфікаційна 

робота має бути обов’язково перевірена на плагіат. 

 

 

 



 

1. Пояснювальна записка 

Таблиця 1 

1. Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК (за 6-м рівнем, 

бакалаврським) зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
Класифікація 

компетентностей за НРК 

 

 

 

 

Компетентності 

Знання 

Зн1 Концептуальні 

знання, набуті у процесі 

навчання та професійної 

діяльності, включаючи 

певні знання сучасних 

досягнень 

Зн2 Критичне 

осмислення основних 

теорій, принципів, 

методів і понять у 

навчанні та професійній 

діяльності 

Уміння 

Ум1 Розв'язання 
складних 

непередбачуваних задач 

і проблем у 

спеціалізованих сферах 

професійної діяльності 

та/або навчання, що 

передбачає збирання та 

інтерпретацію 

інформації (даних), вибір 

методів та 

інструментальних 

засобів, застосування 

інноваційних підходів 

Комунікація 

К1 Донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень 

та власного 

досвіду в галузі 

професійної 

діяльності 

К2 Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію 

Автономія та 

відповідальність 

АВ1 Управління 

комплексними діями або 

проектами, 

відповідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах 

АВ2 Відповідальність за 

професійний розвиток 

окремих осіб та/або груп 

осіб 

АВ3 Здатність до 

подальшого навчання з 

високим рівнем 

автономності 

Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу. 

Зн2 Ум1 
 

АВ3 

ЗК2. Здатність застосовувати отримані 
знання в практичних ситуаціях. 

Зн1 Ум1 К2 АВ1 

ЗК3. Здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово. 

Зн1 
 

К2 
 

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 
Зн1 Ум1 К2 АВ3 

ЗК5. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

 

Зн1 

 

Ум1 

 

К1 

 

АВ1 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел. 

Зн1 Ум1 
 

АВ1 

ЗК 7. Здатність працювати в команді. 
Зн2 Ум1 К2 АВ2 
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ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та 

підприємливість. 
Зн2 Ум1 К1 

 

ЗК 9. Прагнення до збереження 
навколишнього середовища. 

Зн1 Ум1 К1 АВ1 

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та 
свідомо. 

Зн2 Ум1 
 

АВ 3 

ЗК 11. 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. 

 

 

 
Зн2 

 

 

 
Ум1 

 

 

 
К2 

 

 

 
АВ3 

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. 

 

 

 

 

 
Зн1 

 

 

 

 

 
Ум1 

  

 

 

 

 
АВ3 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1. Критичне осмислення теоретичних 

засад підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності. 

 

Зн2 

 

Ум1 

  

АВ1 

СК2. Здатність обирати та 

використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування 

рішень щодо створення, 

функціонування підприємницьких, 

 
 

Зн2 

 
 

Ум1 

 
 

К1 

 
 

АВ2 
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торговельних і біржових структур.     

СК3. Здатність здійснювати діяльність 

у взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин. 

 

Зн1 

 

Ум1 

  

АВ1 

СК4. Здатність застосовувати 

інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та 
біржових структур. 

 
Зн1 

 
Ум1 

 
К1 

 
АВ1 

СК5. Здатність визначати та оцінювати 

характеристики товарів і послуг в 

підприємницькій, торговельній, 

біржовій діяльності. 

 
Зн1 

 
Ум1 

 
К1 

 
АВ1 

СК 6. Здатність здійснювати діяльність 

з дотриманням вимог нормативно- 

правових документів у сфері 

підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності. 

 
 

Зн1 

 
 

Ум1 

  
 

АВ1 

СК 7. Здатність визначати і виконувати 

професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур. 

 
Зн2 

 
Ум1 

 
К2 

 
АВ2 

СК 8. Здатність застосовувати основ 

обліку та оподаткування в 

підприємницькій, торговельній, 

біржовій діяльності. 

 
Зн1 

 
Ум1 

  

СК 9. Здатність до організації 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких, торговельних і 

біржових структур. 

 
Зн1 

 
Ум1 

  
АВ3 

СК 10. Здатність до бізнес-планування, 

оцінювання кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової 
практики з урахуванням ризиків. 

 
 

Зн1 

 
 

Ум1 

 
 

К1 

 
 

АВ1 



 

Таблиця 2 

2. Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
Компетентності 

 
 

Програмні 

результати навчання 

Ін
т
ег

р
а
л

ь
н

а
 

к
о

м
п

ет
ен

т
н

іс
 

т
ь

 

Компетентності 

Загальні компетентності 
Спеціальні (фахові) 

компетентності 

ЗК 

1 

ЗК 

2 

ЗК 

3 

ЗК 

4 

ЗК 

5 

ЗК 

6 

ЗК 

7 

ЗК 

8 

ЗК 

9 

ЗК 

10 

ЗК1 

1 

ЗК1 

2 

СК 

1 

СК 

2 

СК 

3 

СК 

4 

СК 

5 

СК 

6 

СК 

7 

СК 

8 

СК 

9 

СК 

10 

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. Мати навички письмової та усної 

професійної комунікації державною й 

іноземною мовами. 
+ 

  

+ + 
                  

4. Використовувати сучасні комп’ютерні і 

теле-комунікаційні технології обміну та 

розповсюджен-ня 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. Вміти працювати в команді, мати навички 
міжособистісної взаємодії, які дозволяють 

досягти професійних цілей. 
+ 

      

+ 
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7. Демонструвати підприємливість в різних 

напрямах професійної діяльності та 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 вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної і 
правової держави. 

 

+ 

           

+ 

       

+ 

    

10. Демонструвати здатність діяти соціально 

відповідально на основі етичних, культурних, 
наукових цінностей і досягнень суспільства. 

+ 
           

+ 
      

+ 
   

11. Демонструвати базові й структуровані 

знання у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для подальшого 
використання на практиці. 

 
+ 

  
+ 

        
+ 

   
+ 

        
+ 

 

12. Володіти методами та інструментарієм 

для обґрунтування управлінських рішень 

щодо створення й функціонування 

підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. 

 

+ 

        

+ 

      

+ 

        

13. Використовувати знання форм взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин для 

забезпечення діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур. 

 
+ 

       
+ 

        
+ 

       

14. Вміти застосовувати інноваційні 
підходи в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 
+ 

 

+ 
  

+ 
          

+ 
      

15. Оцінювати характеристики товарів і 
послуг у підприємницькій, торговельній та 

біржовій  діяльності за допомогою сучасних 
+ 

 

+ 
              

+ 
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методів                        

16. Знати нормативно-правове забезпечення 

діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур і застосовувати його на 
практиці. 

 
+ 

           
+ 

       
+ 

    

17. Вміти вирішувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, 

торговельних, біржових структур і 

розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях 

з урахуванням зовнішніх та внутрішніх 

впливів. 

 
 

+ 

        
 

+ 

           
 

+ 

   

18. Знати основи обліку та оподаткування в 
підприємницькій, торговельній і біржовій 

діяльності. 
+ 

                   

+ 
  

19. Застосовувати знання й уміння для 

забезпечення ефективної організації 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових 

структур з урахуванням ринкової 
кон’юнктури і діючих правових норм. 

 
 

+ 

  
 

+ 

        
 

+ 

           
 

+ 

 

20. Демонструвати вміння бізнес-планування, 

оцінювання кон’юнктури ринків та 

результатів діяльності підприємницьких, 

торговельних і біржових структур з 
урахуванням ризиків. 

 

+ 

                      

+ 

 

 


