
Профіль освітньої програми  

 

Загальна інформація 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Економіка та організація бізнесу 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр, бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 

3 роки 10 місяців 

Наявність 

акредитації 

- 

Цикл/рівень 
 

Перший (бакалаврський) рівень  

НРК України – 7 рівень  

FQ-EHEA – перший цикл  

ЕQF-LLL – 6 рівень  

Вимоги до рівня 

освіти вступника 

Наявність повної загальної середньої освіти  

Загальні правила щодо передумов вступу 

Мова(и) викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Мета освітньої програми 

 Надання  теоретичних знань та практичних умінь і навичок, 

достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за 

спеціальністю «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» та 

підготування студентів для подальшого навчання за обраною 

спеціалізацією. 

Характеристика освітньої програми 

Предметна область 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 

Орієнтація освітньої Освітньо-професійна   



програми 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта з економіки та організації бізнесу за спеціальністю 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Ключові слова: Торгівля, підприємництво, біржова діяльність, аналіз 

діяльності бізнесу, міжнародний бізнес 

Особливості 

програми 

- 

Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Помічник керівника  малого підприємства без апарату управління в 

промисловості; агенти з торгівлі майном; технічні та торговельні 

представники; брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів; 

агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції; 

торгівельні брокери. 

Подальше навчання Здобуття ступеня магістра 

Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Пасивні (пояснювально-ілюстративні); активні (проблемні, ігрові, 

інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі) 

– за домінуючими методами та способами навчання. Технології 

колективного та інтегративного навчання – за організаційними 

формами; позиційного та контекстного навчання, технологія 

співпраці – за орієнтацією педагогічної взаємодії.   

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 100 

бальною («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і 

вербальною («зараховано»,  «незараховано») системами.  

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, 

самоконтроль.  

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання, 

розрахунково-графічні роботи, курсові роботи, лабораторні звіти, 

презентації, звіти з практик, іспит за фахом. 

Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

стандартом  

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. 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

вищим навчальним 

закладом 

1. Здатні виконувати основні прийоми  діловодства та організації 

документообігу. 

2. Здатні розв’язувати проблемні ситуації в підприємництві, торгівлі.  

3. Здатні планувати і вирішувати завдання в галузі управління малим 

бізнесом та підприємництві, торгівлі. 

4. Здатні використовувати сучасні інформаційні технології при 

проведенні наукових досліджень. 

5. Здобуття знань з мови вітчизняної та іншомовної термінології з 

основних понять спеціальності. 

6. Здатні формувати проектні рішення стосовно ведення бізнесу 

малого та середнього. 

7. Здатні планувати, проводити та обробляти  дослідження з 

використанням пакетів прикладних програм і новітніх 

інформаційних технологій. 

8. Здатні створювати та удосконалювати математичні моделі для 

використання у господарських процесах і забезпечення 

раціональних рішень. 

9. Знають типологію підприємств і господарських процесів на 

підприємстві, його структури та інструментарію. 

10. Здатні планувати постачання, виробництва, оперативного 



планування виробництва і маркетингового планування збуту, 

виручки і вкладання грошових засобів. 

11. Здатні визначати та аналізувати проблеми створення і 

формування нового підприємства. 

Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-
професійну програму за кваліфікацією відповідають профілю і 
напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж 
педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В процесі 
організації навчального процесу залучаються професіонали з 
досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної, творчої та 
фахової роботи, іноземні лектори. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальні приміщення, комп’ютерні робочі місця, мультимедійні 

класи дозволяють повністю забезпечити освітній процес протягом 

усього циклу підготовки за освітньою програмою. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт https://www.kname.edu.ua/ містить інформацію 

про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, 

структурні підрозділи, правила прийому, контакти. 

Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньої програми 

викладені в Модульному середовищі освітнього процесу ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова: https://kis.kname.edu.ua/.  

Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі 

Інтернет. Електронний репозитарій наукової бібліотеки ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова містить понад 42 тисячі найменувань наукових 

праць: http://eprints.kname.edu.ua/eprints/. 

Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Передбачає можливість національної кредитної мобільності за  

деякими освітніми компонентами, які забезпечують набуття 

загальних або фахових компетентностей.  

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх між 

Харківським національним університетом міського господарства 

імені О.М. Бекетова та  навчальними закладами країн-партнерів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови  “Українська мова 

як іноземна”  

 

 


