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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
освітньо-професійної програми

Освітню програму розглянуто та схвалено на:

1. Науково-методичній раді Харківського національного університету 

В.Н.Каразіна

Протокол № 8 від 18 травня 2022 р.

Голова науково-методичної ради, 

проректор з науково-педагогічної роботи _____________Олександр ГОЛОВКО

2. Вчена рада економічного факультету:

протокол № 4 від «13» травня 2022 р.

          Голова Вченої ради факультету __________________ Олександр ДАВИДОВ

3. Науково-методична комісія економічного факультету:

протокол № 8 від «12» травня 2022 р.

           Голова науково-методичної комісії факультету ___________ Вікторія 

ЄВТУШЕНКО

4. Кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва:

протокол № 11 від «11» травня 2022 р.

Завідувач кафедри  ___________________ Вікторія ЄВТУШЕНКО



ПЕРЕДМОВА

Розроблено робочою групою у складі:

Прізвище, ім’я, по батькові
Найменування посади 

(для сумісників – місце 
основної роботи,

посада)

Науковий ступінь, вчене 
звання, за якою кафедрою 
(спеціальністю) присвоєно

Петряєв Олексій 
Олександрович 
– гарант освітньої програми

Доцент кафедри 
маркетингу, менеджменту 
та підприємництва

Кандидат економічних наук, 
спец. – 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність 
(08.06.01 – економіка 
підприємства і організація 
виробництва), ДК №031023 від 
13.12.2005 р.,
Доцент кафедри регіональної 
економіки, 12ДЦ №021603 від 
23.12.2008 р

Члени робочої групи
Гонтарева Ірина 
В’ячеславівна

Професор кафедри 
маркетингу, 
менеджменту та 
підприємництва

Доктор економічних наук;
спец. – 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність 
(08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності); диплом ДД № 
002997 від 14.02.2014 р.
Професор кафедри економіки 
підприємства та менеджменту, 
атестат 12ПР№010960 від 
29.09.2015 р.

Шуміло Ольга 
Станіславівна

Професор кафедри 
маркетингу, менеджменту 
та підприємництва

Доктор економічних наук;
08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності); диплом ДД № 
009613 від 26 .02.2020 р. 
Професор кафедри економіки 
та бізнесу, атестат АП № 
003065 від  29.06.2021 р.

Терованесова Олександра 
Юріївна

Доцент кафедри 
маркетингу, менеджменту 
та підприємництва

Кандидат економічних наук, 
08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності); 
диплом ДК № 045818 від 
1.02.2018 р.

При розробці проекту Програми враховані вимоги:

1. Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління 
та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 
затвердженого Наказом МОН України№ 1243 від 13.11.2018;

2. Нормативних документів:
- Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII;
- Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 №1556-VII;
- Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р.;



- Класифікація видів економічної діяльності: національний класифікатор України 
КВЕД 009:2010;

- Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету Міністрів України 
від 23 листопада 2011 р. № 1341 (зі змінами);

- Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 003-2010: 
наказ Мінекономрозвитку України від 02.09.2015 р. № 1084;

- Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 
р. № 266;

- Tuning Educational Structuresin Europe;
- Національний глосарій 2014;
- Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-

аналітичний огляд.
3. Рекомендації професійної асоціації – Спілки підприємців Харківської області 

(рецензія № 161/9 від 24.10.2019).

4. Рекомендації провідного працедавця в галузі ТОВ «Баскет трейд».

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів:

1. Президент Спілки підприємців Харківської області, д-р техн. наук., професор Сергій 

Михайлович Порошин.

2. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», д-р екон. 

наук., професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва Інна Миколаївна Рєпіна

3. ТОВ «БАСКЕТ ТРЕЙД», директор, Вадим Вадимович Кубіца



1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 076 –Підприємництво,

торгівля та біржова діяльність

1 – Загальна інформація

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації

Бакалавр
Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

Диплом бакалавра
- на базі повної загальної середньої освіти - 240 
кредитів ЄКТС;
- на базі молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) 
– 120-180 кредитів ЄКТС.
Більше 50% обсягу освітньої програми спрямовано на 
забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 
компетентностей за спеціальністю, визначених 
стандартом вищої освіти

Офіційна назва 
програми

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію, серія НД – ІІ № 2189521 
від 8 липня 2014 р. протокол № 110
https://karazin.ua/storage/documents/838_qwAni4DqKt

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень

Передумови Повна загальна середня освіта / освітньо-кваліфікаційний 
рівень молодшого спеціаліста

Мова викладання Українська, англійська
Термін дії освітньої 
програми

3 роки 10 місяців

Інтернет-адреса
постійного розміщення 
опису освітньої
програми

http://www.econom.kharkov.ua/

2 - Мета освітньої програми
Мета програми підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють 

сучасними теоретичними знаннями та здатні вирішувати 
практичні проблеми і складні спеціалізовані задачі з 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, зокрема 
при створенні власної справи, що характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов.

3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (освітня
програма))

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», 
спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність», Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

Орієнтація освітньої 
програми

Освітньо-професійна

Основний фокус
освітньої програми та 
спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Ключові 
слова: підприємництво, торгівля, біржова діяльність.

Особливості програми Поєднання компетентностей за різними напрямками – 
підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://karazin.ua/storage/documents/838_qwAni4DqKt
http://www.econom.kharkov.ua/


4 – Придатність випускників до працевлаштування
та подальшого навчання

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець рівня «бакалавр» 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (за Державним 

класифікатором професій ДК 003:2010)

Шифр 
професійної 

роботи
Назва професійної роботи Професійна назва роботи

341 Фахівці в галузі фінансів 
та торгівлі

Дилери (біржові торговці за свій рахунок)
Агенти з торгівлі майном
Технічні та торговельні представники 
Закупники
Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі

342
Агенти з комерційного 
обслуговування та 
торговельні брокери

Брокери (посередники) з купівлі-продажу 
товарів
Агенти з комерційних послуг та торговельні 
брокери 
Агенти із зайнятості й трудових контрактів

3436.1
Помічник керівника 
підприємства (установи, 
організації)

Помічник керівника підприємства (установи, 
організації) 
Референт

3436.3
Помічники керівників 
малих підприємств без 
апарату управління 

Подальше навчання Подальше навчання за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти, а також підвищення кваліфікації

5 – Викладання та оцінювання
Викладання 
та навчання

Проблемно-орієнтований та компетентнісний підхід до 
освітнього процесу. Викладання проводиться у вигляді: 
лекцій, мультимедійних лекцій, практичних занять та 
ситуацій, семінарів, case-study, розрахунково-аналітичних 
завдань, тренінгів, тестування, консультацій з викладачами, 
майстер-класів від провідних фахівців підприємств та 
організацій, виробничої практики, дистанційного навчання, 
самостійної роботи на основі підручників, навчальних 
посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок до 
виконання практичних робіт, електронних джерел інформації.

Оцінювання Поточний контроль здійснюється під час проведення 
практичних занять, а саме: тестування, презентація 
індивідуального навчально-дослідного завдання, захисту звіту 
з практики, контрольні роботи.
Самостійна робота студентів – виконання та захист курсової 
роботи.
Підсумковий контроль здійснюється в формі екзамену/заліку.

6 – Програмні компетентності



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 
компетентно
сті

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.



Фахові 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.
СК 11. Здатність застосовувати теоретичні знання для 
узагальнення та розвитку наукових досліджень у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також 
ініціації Стартапів та грантів на фінансування бізнес-ідей з 
заснування  власної справи.
СК 12. Здатність до застосування е-технологій в 
підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності.
СК 13. Здатність до визначення та використання основних 
логістичних принципів в підприємництві, торгівлі та біржовій 
діяльності.

7 – Програмні результати навчання



Програмні результати 
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. Мати навички 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. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної 
взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.
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 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 та 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.Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури 
ринків та результатів діяльності підприємницьких, 
торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.
21. Володіти методами та інструментарієм для написання 
наукових творів (статей, тез доповіді, робіт на наукові 
конкурси) та замовлень на фінансування Стартапів. 
22. Виявити особливості застосування новітніх інтернет 
технологій при організації підприємницьких, торговельних і 
біржових структур.
23. Знаходити рішення щодо використання сучасних 
логістичних  технологій у підприємницькій, торговельній та 
біржовій діяльності.

Специфічні 
характеристи
ки кадрового
забезпечення

Розробники програми: 2 доктори економічних наук, 
професори та 2 кандидати наук, доценти кафедри маркетингу, 
менеджменту та підприємництва До реалізації програми 
залучаються педагогічні працівники з науковими ступенями 
та вченими званнями, а також представники Спілки 
підприємців Харківської області, висококваліфіковані 
спеціалісти з досвідом роботи за фахом. З метою підвищення 
фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один раз 
на п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні.

Специфічні 
характеристи
ки
матеріально-
технічного 
забезпечення

Навчально-наукова робота за освітньою програмою 
забезпечена сучасними технічними засобами: стаціонарною 
комп’ютерною технікою та ноутбуками; мультимедійними 
проекторами, проекційними екранами та мультимедіа 
панеллю; безкоштовною мережею Wi-Fi. Для вивчення 
іноземних мов обладнано лінгвокабінет. Навчальні заняття 
проводяться в комп’ютерних класах, які оснащені 
ліцензійними операційними системами та спеціальним 
програмним забезпеченням, в т.ч.: MS Office; Програмний 
комплекс Marketing Analytic, який складається з модулів: 
Main, Portfolio, Predictor, Conjoint; Програмний комплекс, до 
складу якого входять модулі: CRM Менеджмент та маркетинг, 
Торгівля та склад, Персонал, Заробітна плата, Канцелярія, а 
також галузеві рішення: Реклама, Готель, Ресторан; Deductor; 
Microsoft Project, Банківський Аналітик. Забезпечення 
комп’ютерних класів Інтернет-зв’язком дає можливість 
використовувати хмарні технології: Terrasoft bpm’online; 
Бітрікс 24.

Специфічні 
характеристи
ки
інформаційного 
та навчально-
методичного 
забезпечення

Забезпеченість бібліотеки підручниками і посібниками, 
фаховими періодичними виданнями відповідного профілю, 
доступ до баз даних періодичних наукових видань 
англійською мовою; офіційний веб-сайт, наявність 
електронного ресурсу навчально-методичних матеріалів 
навчальних дисциплін, у т.ч. у системі дистанційного 
навчання

9 – Академічна мобільність



Національна 
кредитна 
мобільність

На основі двосторонніх договорів між ХНУ імені В. Н. 
Каразіна та закладами вищої освіти.
Допускаються індивідуальні угоди про академічну 
мобільність для навчання в закладах вищої освіти України. До 
керівництва роботою студентів можуть бути залучені провідні 
фахівці закладів вищої освіти України на умовах 
індивідуальних договорів.
Кредити, отримані в інших закладах вищої освіти України, 
перезараховуються відповідно до довідки про академічну 
мобільність.

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

На основі двосторонніх договорів між ХНУ імені В. Н. 
Каразіна та закладами вищої освіти зарубіжних країн-
партерів.
Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок 
участі у програмах проекту Еразмус+.

Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти

Можливе на загальних умовах

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми
та їх логічна послідовність

2.1 Перелік компонент ОП

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ

Галузь знань 07 Управління та адміністрування, 
спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Загальна кількістьСкладові освітньо-професійної програми
кредитів 

ЄКTC годин

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 172 5160
ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 68 2040

ЗАГАЛЬНА КЛЬКІСТЬ 240 7200

Код н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)

Кількість 
кредитів

Форма 
підсумкового 

контролю
1 2 3 4

Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Історія України  3 Екзамен
ОК 2. Мікроекономіка 5 Екзамен
ОК 3. Інформатика 4 Залік
ОК 4. Вища математика 4 Екзамен
ОК 5. Правознавство 4 Залік
ОК 6. Іноземна мова  1, 2, 3, 4 13 Залік/Екзамен
ОК 7. Діловодство та документування у підприємництві 3 Залік
ОК 8. Макроекономіка      5 Екзамен
ОК 9. Основи  наукових досліджень 5 Екзамен
ОК 10. Теорія ймовірності і математична статистика    5 Екзамен
ОК 11. Корпоративна культура 5 Екзамен



Код н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)

Кількість 
кредитів

Форма 
підсумкового 

контролю
1 2 3 4

ОК 12. Тайм-менеджмент    5 Екзамен
ОК 13. Економіка та фінанси суб'єктів господарювання                      5 Екзамен
ОК 14. Статистика                                     5 Екзамен
ОК 15. Філософія 3 Залік
ОК 16. Економіко-математичні методи та моделі                                  5 Екзамен
ОК 17. Вступ до сучасного підприємництва    5 Екзамен
ОК 18. Підприємницька діяльність     5 Екзамен
ОК 20. Менеджмент     4 Екзамен
ОК 21. Біржова діяльність 6 Екзамен
ОК 22. Облік і оподаткування 6 Залік
ОК 23. Іноземна мова за фахом 12 Залік
ОК 24. Маркетинг 5 Екзамен
ОК 25. Управління персоналом 4 Екзамен
ОК 26. Товарознавство та експертиза товарів 5 Екзамен
ОК 27. Конкурентоспроможність підприємств 5 Екзамен
ОК 28. Операційний менеджмент 5 Екзамен

ОК 29. Інвестиційно-інноваційний розвиток 
підприємницьких структур 5 Екзамен

ОК 30. Економіка та організація  торгівлі 5 Екзамен
ОК 31. Потенціал і розвиток підприємства 5 Екзамен
ОК 32. Інноваційний менеджмент 5 Екзамен
ОК 33. Правове регулювання підприємницької діяльності 5 Залік
ОК 34. Виробнича практика 6 Екзамен
ОК 35. Атестаційний кваліфікаційний екзамен  Екзамен

Загальний обсяг обов’язкових компонент 172
Вибіркові компоненти ОП*

ВБ 1. Міжфакультетська дисципліна 3 Залік
ВБ 2. Міжфакультетська дисципліна 3 Залік
ВБ 3. Міжфакультетська дисципліна 3 Залік
ВБ 4. Міжфакультетська дисципліна 3 Залік
ВБ 5. Візуалізація бізнес-процесів 4 Залік
ВБ 6. Культура ділового спілкування 4 Залік
ВБ 7. Бізнес-комунікації 4 Залік
ВБ 8. Економічна безпека підприємництва 4 Екзамен
ВБ 9. Психологія управління та конфліктологія 4 Екзамен
ВБ 10. Якість, стандартизація та сертифікація 4 Екзамен
ВБ 11. Державно-приватне партнерство 4 Залік
ВБ 12. Державне регулювання підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності 4 Залік

ВБ 13. Організація підприємництва в країнах 
Європейського Союзу 4 Залік

ВБ 14. Проєктний аналіз 4 Екзамен
ВБ 15. Екологічне підприємництво 4 Екзамен
ВБ 16. Цінні папери та фондовий ринок 4 Екзамен
ВБ 17. Тренінг "Електронний бізнес" 4 Екзамен
ВБ 18 Тренінг "Web-комунікації" 4 Екзамен
ВБ 19. Тренінг "Креативний маркетинг" 4 Екзамен
ВБ 20. Організація зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких структур 4 Залік

ВБ 21. Аудит у підприємницькій діяльності 4 Залік



Код н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)

Кількість 
кредитів

Форма 
підсумкового 

контролю
1 2 3 4

ВБ 22. Бюджетування і фінансове забезпечення 
підприємницької діяльності 4 Залік

ВБ 23. Економічний аналіз 4 Залік
ВБ 24. Оцінка ефективності бізнесу 4 Залік
ВБ 25. Прогнозування та соціально-економічне 

планування 4 Залік

ВБ 26. Міжнародні економічні відносини 4 Залік
ВБ 27. Управління експортно-імпортними операціями 4 Залік
ВБ 28. Менеджмент підприємницької діяльності 4 Залік
ВБ 29. Фінансовий аналіз 4 Екзамен
ВБ 30. Ризик-менеджмент 4 Екзамен
ВБ 31. Маркетингові дослідження 4 Екзамен
ВБ 32. Тренінг "Інформаційні технології в 

підприємництві" 4 Екзамен

ВБ 33. Бізнес-інформація підприємницьких структур 4 Екзамен
ВБ 34. Соціальне підприємництво 4 Екзамен
ВБ 35. Тренінг "Організація стартапів" 4 Залік
ВБ 36. Тренінг "Підприємницькі проєкти" 4 Залік
ВБ 37. Тренінг "Техніка продажів" 4 Залік
ВБ 38. Корпоративна соціальна відповідальність 4 Екзамен
ВБ 30. Проєктний менеджмент 4 Екзамен
ВБ40. Е-підприємництво 4 Екзамен
ВБ 41. Логістика 4 Залік
ВБ 42. Дослідження ринків 4 Залік
ВБ 43. Прогнозування соціально-економічних процесів 4 Залік
ВБ 44. Етика бізнесу 4 Залік
ВБ 45. Інтернет-бізнес 4 Залік
ВБ 46. Організація технологічних процесів у 

підприємництві 4 Залік

Загальний обсяг вибіркових компонент 68
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240



2.2 Структурно-логічна схема ОП

                                                                              Прим:                   Обов’язкова компонента        Вибіркова компонента ОК ВБ
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Форми атестації 
здобувачів
вищої освіти

Атестація зі спеціальності здійснюється у формі:
▪ Кваліфікаційний екзамен

Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої 
можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань. 
Атестація здійснюється відкрито і гласно.
Кваліфікаційний екзамен (екзамени) має передбачати

 оцінювання результатів навчання, визначених цим
стандартом та відповідною освітньою програмою

Вимоги до
кваліфікаційного
екзамену
(екзаменів)
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Класифікація
компетентностей за

НРК

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.. Зн2 Ум1 АВ3
ЗК2. Зн1 Ум1 К2 АВ1
ЗК3. Зн1 К2
ЗК4. Зн1 Ум1 К2 АВ3
ЗК5. Зн1 Ум1 К1 АВ1
ЗК6. Зн1 Ум1 АВ1
ЗК 7. Зн2 Ум1 К2 АВ2
ЗК 8. Зн2 Ум1 К1
ЗК 9. Зн1 Ум1 К1 АВ1
ЗК 10. Зн2 Ум1 АВ 3
ЗК 11. Зн2 Ум1 К2 АВ3
ЗК 12. Зн1 Ум1 АВ3

Спеціальні (фахові) компетентності
СК1.. Зн2 Ум1 АВ1
СК2.. Зн2 Ум1 К1 АВ2
СК3. Зн1 Ум1 АВ1
СК4. Зн1 Ум1 К1 АВ1
СК5. Зн1 Ум1 К1 АВ1
СК 6. Зн1 Ум1 АВ1
СК 7. . Зн2 Ум1 К2 АВ2
СК 8. Зн1 Ум1
СК 9. Зн1 Ум1 АВ3
СК 10.. Зн1 Ум1 К1 АВ1



СК 11. Зн2 Ум1 К1 АВ1
СК 12. Зн1 Ум1 АВ3
СК 13.. Зн2 Ум1 К2
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 ОК 
1.

ОК 
2.

ОК 
3.

ОК 
4.

ОК 
5.

ОК 
6.

ОК 
7.

ОК 
8.

ОК 
9.

ОК 
10.

ОК 
11.

ОК 
12.

ОК 
13.

ОК 
14.

ОК 
15.

ОК 
16.

ОК 
17.

ОК 
18.

ОК 
19

ОК 
20.

ОК 
21.

ОК 
22.

ОК 
23.

ОК 
24.

ОК 
25.

ОК 
26.

ОК 
27.

ОК 
28.

ОК 
29.

ОК 
30

ОК 
31.

ОК 
32

ОК 
33

ОК 
34

ОК 
35

ІК + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ЗК1 +   +                                
ЗК2 + +  +  + + + +  +                         
ЗК3   +            +  +  +                +

ЗК4  + +  +   +    +             +           
ЗК5       +   +   +            +           
ЗК6         +   +      +   +               
ЗК7         + +     +          +  +         
ЗК8            +    +        +            
ЗК9      +        +                      

ЗК10     +      +                     +    
ЗК11             +               +      +  

ЗК12      +        +   +           +        
ЗК13     +      +         +            +    
ЗК14  +      +                         +   
ФК1               +   +   +              +

ФК2               +   +   +              +

ФК3                +        +       +     
ФК4               +       +              
ФК5       +                +    +   +      
ФК6                   +   +  +        +    
ФК7                       +       +      
ФК8             +         +        + +  +   
ФК9       +                      +       
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ФК10       +         +   +         + +  +   +  

ФК11                  +        +  + +       
ФК12              +     +   +            +  

ФК13               +  +      + +  +   +  +   +  

ФК14                       +    +   + + +  +  

ФК15     +      +        + +      +      +    


