
 

1.   ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
Спеціалізація Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування  

Рівень вищої освіти  Початковий рівень 

Ступінь вищої освіти  Молодший спеціаліст 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  Молодший спеціаліст з підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 

Загальна кількість кредитів ЄКТС 120 ЄКТС 

Термін навчання  2 роки 10 місяців 

1. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітньо-

професійною програмою 

 базова середня освіта; 

 повна загальна середня освіта за умови вступу на старші курси;  

 умови прийому на програму регламентуються Правилами прийому. 

 
2. Перелік навчальних дисциплін 

Навчальні дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Місце в логічній послідов-

ності вивчення  

Фізичне виховання 6 1-3 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

6 1-4 

Безпека життєдіяльності 1,5 1 

Інформатика та комп’терна техніка 6 1 

Товарознавство. Теоретичні основи 

товарознавства 

1,5 1 

Основи стандартизації, метрології та 

управління якістю 

1,5 1 

Основи охорони праці 1,5 1 

Організація і технологія торговельних 

процесів 

6 1 

Обладнання підприємств торгівлі 3 1 

Вступ до спеціальності 1,5 1 

Основи філософських знань 1,5 2 

Культурологія 1,5 2 

Основи правознавства 1,5 2 

Історія України 1,5 2 

Соціологія 1,5 2 

Товарознавство. Продовольчі товари 7,5 2-4 

Товарознавство. Непродовольчі товари 7,5 2-4 

Основи маркетингу 4,5 2 

Основи торговельного підприємництва 1,5 2 

Мерчандайзинг 1,5 2 

Навчальна практика 15 2-3 

Основи екології та безпеки товарів 1,5 3 



народного споживання 

Основи психології 1,5 3 

Етика бізнесу 1,5 3 

Політикономія 1,5 3 

Комерційна діяльність 6 3-4 

Товарознавство квітів 1,5 3 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

1,5 4 

Вища математика 3 4 

Основи менеджменту 4,5 4 

Економіка торгівлі 3 4 

Логістика 1,5 4 

Бухгалтерський облік 4,5 4 

Охорона праці в галузі 1,5 4 

Виробнича практика 7,5 4 

Форма проведення атестації здобувачів 

вищої освіти 

Кваліфікаційний екзамен відповідно до 

Програми кваліфікаційного екзамену для 

студентів спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», Положення про оцінювання 

успішності здобувачів вищої освіти; 

Положення по екзаменаційну комісію з 

атестації здобувачів вищої освіти.  

 

Частка (у процентному співвідношенні) 

дисциплін нормативного змісту підготовки) 
75% 

Результати навчання за циклами дисциплін: 

 
Загальної підготовки 

1. Формування (з позиції історичного досвіду) розуміння сутності історичних перетворень, 

що відбуваються в сучасній країні, а також почуття патріотизму, історично науково-

обгрунтованої свідомості. 

2. Формування необхідного рівня знань та набуття практичних навичок ділового 

спілкування, читання та перекладу оригінальної іншомовної літератури з фаху, написання 

анотації/реферату/ділового листа, робота з документацією. 

3. Формування необхідного рівня знань Конституції України, права, економічної науки, 

розуміння причинно-наслідкових зв’язків економічних систем і суспільства та уміння 

використовувати дані знання на практиці. 

4. Формування у майбутніх фахівців необхідного рівня інформаційної та комп’ютерної 

культури, набуття практичних навичок роботи на ПК і використання сучасних 

інформаційних технологій в галузі торгівлі. 

5. Формування розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства. 

6. Формування здатності проникати у сутність загальнолюдських проблем з питань 

збереження природних ресурсів та питань екології. 

7. Формування базових уявлень про основи філософії, культурології, психології, що 

спрямовують на особистісну культуро творчу орієнтацію в сучасному світі, веденню 

кваліфікованого діалогу з партнерами іншої культурної домінанти. 

8. Формування базових знань процесів в обсязі необхідному для освоєння загально-

професійних дисциплін. 

9. Підвищення загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної 



компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового 

стилів, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні. 

10. Формування знань про закономірності розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій та 

формування вмінь і навичок для їх запобігання та ідентифікації.   

 

Професійні підготовки 

1. Знання правових основ законодавства з регулювання та контролю діяльності 

торговельних підприємств в Україні щодо захисту прав споживачів та санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення.  

2. Формування знань Державних стандартів України і норм законодавчих актів у сфері 

торгівлі.  

3. Формування базових уявлень про основні закономірності й сучасні досягнення в розвитку 

сфери торгівлі, необхідного рівня теоретичних знань з інноваційних технологій виробництва 

продуктів, товарів та їх безпеки.  

4. Набуття практичних навичок дослідження, аналізу, ідентифікації, класифікації об’єктів 

діяльності підприємств торгівлі.  

5. Формування самостійного стилю мислення, власної етичної позиції, застосування 

набутих знань у сфері професійної життєдіяльності і особистого самовдосконалення, з 

дотримання норм професійної етики в процесі фахової діяльності.  

6. Формування практичних навичок організації праці з урахуванням досягнень науково-

технологічного прогресу в торгівлі. 

7. Набуття  практичних навичок ведення ділових перемовин для налагодження 

партнерських зв’язків, ведення біржових торгів на фондових, товарних біржах.   

8. Формування у студентів креативної системи поглядів, спеціальних знань щодо 

організаційно-управлінської структури, принципів комерційної діяльності, торгово - 

технологічних процесів, формування сучасного асортименту товарів, організації 

перспективних методів продажу товарів та послуг в підприємствах торгівлі.  

9. Вміння оформляти документацію та вести облік в структурних підрозділах торговельних 

підприємств. 

10. Формування практичних вмінь щодо складання графіків виходу на роботу працівників 

підприємства з урахуванням загального режиму роботи. 

11.  Формування практичних навичок розрахунку основних показників фінансово-

господарської діяльності підприємств торгівлі. 

11. Набуття практичних навичок застосування основних принципів культури обслуговування 

споживачів на торговельних підприємствах.  

3. Очікувані результати навчання 

 Компетентності, якими повинен оволодіти молодший спеціаліст 

 

Загальні 

ЗК 1. Здатність аналізувати та оцінювати соціально-економічні 

процеси. 

ЗК 2. Здатність працювати з інформацією та обґрунтовувати 

управлінські рішення. 

ЗК 3. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність. 

ЗК 4. Здатність працювати в колективі та команді. 

ЗК 5. Здатність діяти з позицій соціальної відповідальності. 

ЗК 6. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, 

адаптуватися та діяти у середовищі професійної діяльності. 

ЗК 7. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовою як 

усно, так і письмово. 

 

Фахові  (спеціальні) 

СК1. Здатність впроваджувати сучасні досягнення в сфері 

торгівлі. 

СК2. Уміння вести ділові перемовини для налагодження 

партнерських зв’язків, вести біржові торги на товарних біржах. 



СК3. Здатність здійснювати контроль за виконанням договорів, 

угод, контрактів. 

СК4. Здатність до втілення заходів, спрямованих на 

забезпечення ефективності технології торговельних процесів. 

СК5. Здатність оцінювати економічну ефективність організації 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності з 

використанням спеціальних методик. 

СК6. Здатність до удосконалення організації торгівлі та 

комерційної діяльності 

СК7. Здатність формувати і здійснювати ефективну 

закупівельну діяльність. 

Опис предметної області 

Ціль програми 

Формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для здійснення 

професійної діяльності, спрямованої на максимальне забезпечення попиту споживачів на 

товари та високої культури їх обслуговування на торговельних підприємствах. 

Характеристика програми 

Предметна область, (галузь 

знань) 

07 Управління та адміністрування  

Основний фокус програми та 

спеціалізації 

Формування фахової компетентності щодо вміння здійснювати 

торговельно-технологічний процес та обслуговування 

споживачів на підприємствах торгівлі  

Орієнтація програми Фундаментальна, прикладна, професійна. 

Програма складається з дисциплін соціально-гуманітарної, 

фундаментальної природничо-наукової, професійної та 

практичної підготовки. 

Особливості програми Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих 

дисциплін для роботи у сфері торгівлі; практична підготовка 

протягом навчання на підприємствах торгівлі. 

Академічні та професійні права випускників. Працевлаштування випускників 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускник придатний до працевлаштування на посаду у 

відповідності до Національного класифікатора професій 

ДК 003:2010:  

Завідувач ринку  

Завідувач секції  

Завідувач складу 

Завідувач комори 

Завідувач відділу 

         Директор (керівник) малої торговельної фірми 

Керуючий магазином 

Інспектор з контролю якості продукції 

Технік-інспектор 

Агент комерційний 

Агент торговельний 

Комівояжер 

Представник торговельний 

Товарознавець-комерсант 

Торговельний брокер (маклер) 

Експедитор 



Інспектор 

Інструктор 

Інструктор з організаційно-масової роботи 

Подальше навчання Здобуття кваліфікації бакалавра з спеціальності 

«Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності». 

 

 


