Загальні положення:
Код та
найменування
спеціальності
Рівень вищої
освіти
Перелік
спеціалізацій та
освітніх програм
Загальний
обсяг у
кредитах ЄКТС
та строк
навчання

Професійні
стандарти

Інтегральна
компетентність
(ІК)

Загальні
компетентності
(ЗК)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Перший (бакалаврський) рівень
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
- на базі повної загальної середньої освіти становить 240
кредитів ЄКТС,
- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої
освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС,
отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки
молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не
більше ніж 120 кредитів ЄКТС.
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути
спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних
(фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим
стандартом вищої освіти.
- Стандарт вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність для першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти затверджено Наказом Міністерства освіти і
науки України від 13.11.2018 р. № 1243
Перелік основних компетентностей
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.
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
СК
1.
Критичне
осмислення
теоретичних
засад
(фахові)
підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
компетентності СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні
(ФК)
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.
Орієнтовний
Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційноперелік
правої
форми
(комерційні,
некомерційні,
державні,
професійних
муніципальні тощо), в яких випускники працюють у якості
кваліфікацій,
керівників
структурних
підрозділів
або
виконавців
які планується різноманітних служб апарату управління; в органах державного

надавати

Вимоги до
рівня осіб, які
можуть
розпочати
навчання
Порядок
оцінювання
результатів
навчання

та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та
середнього бізнесу, що створені за власною ініціативою.
Випускники можуть працювати на посадах:
керівника структурних підрозділів підприємств, установ та
організацій;
керівника
фінансових,
економічних
та
адміністративних підрозділів підприємств; директора малого
підприємства (за видами економічної діяльності); посадової
особи громадської організації із захисту прав споживачів;
керівника виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній
торгівлі; керівника відділу асортименту та якості товарів у
підприємствах торгівлі; фахівця-керівника виробничих
підрозділів у складському (логістичному) господарстві;
керівника
виробничих
підрозділів
у
комерційному
обслуговуванні; керівника виробничих підрозділів у
побутовому обслуговуванні; інспектора із закупівлі та якості
сільськогосподарських продуктів; технічного та торговельного
представника; аналітика з інвестицій; аналітика з питань
фінансово-економічної безпеки, аналітик з кредитування;
фахівця з біржової торгівлі; брокера; дилера; фахівця із
біржових операцій; торгівельного брокера; менеджера з питань
комерційної діяльності та управління, менеджера у роздрібній
та
оптовій
торгівлі,
консультанта
з
ефективності
підприємництва, консультанта з економічних питань,
економічного радника, економіста з планування, аналітика із
дослідження товарного ринку, фахівця із методів розширення
ринків збуту.
Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та
отримувати додаткову післядипломну освіту.
- на базі повної загальної середньої освіти;
на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)
на базі освітньо-професійного ступеня фаховий
молодший бакалавр
Форми атестації здобувачів вищої освіти
Атестація може здійснюватися у формі:
публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи
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 має бути розміщена на сайті закладу
вищої освіти або його структурного підрозділу, або у
репозитарії закладу вищої освіти.

