


Передмова 
 

1. РОЗРОБЛЕНО:  

в Коледжі економіки та бізнесу Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара 

2. ВНЕСЕНО:  

цикловою комісією підприємництва та торгівлі Коледжу економіки та бізнесу 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

3. ЗАТВЕРДЖЕНО:  

Наказом по Коледжу економіки та бізнесу Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара № 136 від 06 грудня 2017р. 

4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ: « 01 » вересня 2018р. 

5. РОЗРОБНИКИ: 

Керівник (Гарант): Демчишина Н.М. – голова циклової комісії підприємництва та 

торгівлі, викладач дисциплін комерційного спрямування. 

Проектна група:  

Гузенко Л.Ф. – викладач товарознавства непродовольчих товарів, викладач вищої 

категорії; Лобанова С.А. – зав. відділенням управління та адміністрування, сфери 

обслуговування, викладач товарознавства продовольчих товарів, викладач вищої 

категорії; – члени циклової комісії підприємництва та торгівлі; Пожидаєва А.Ю. – 

викладач товарознавства продовольчих товарів, викладач першої категорії; – члени 

циклової комісії підприємництва та торгівлі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність» 

 

1. Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального 
закладу та 
структурного 
підрозділу 

Коледж економіки та бізнесу Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара, циклова комісія підприємництва 
та торгівлі 

Ступінь вищої 
освіти та назва 

кваліфікації мовою 
оригіналу 

молодший спеціаліст  
 

Офіційна назва 
освітньої програми 

молодший спеціаліст зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом молодшого спеціаліста , одиничний,  
120 кредитів ЄКТС 

Термін навчання 1 рік 10 міс. 

Наявність 
акредитації 

Акредитаційна комісія України 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень.  
 Передумови Атестат про повну загальну середню освіту, сертифікати ЗНО, 
диплом кваліфікованого робітника. Вступні іспити з фаху. Решта 
вимог визначаються правилами прийому на освітньо-професійну 
програму молодшого спеціаліста. 

Мова(и) викладання українська 

Термін дії освітньої 
програми 

2021 рік 

Інтернет-адреса 
постійного 

розміщення опису 
навчальної 
програми 

college-bussiness.dp.ua 

2. Мета освітньої програми 

Формування теоретичних і практичних знань з організації та ведення підприємницької 
справи, здатність використання набутих знань з питань підприємництва, торгівлі та 
біржових операцій в практичній діяльності. 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область  
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності)) 

07 Управління та адміністрування;  
076 «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, товарний ринок, конкуренція, товар, торгівля, 
реклама, біржа 

Особливості 
програми 

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

4 . Придатність випускників до працевлаштування 
та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Посади пов'язані з підприємництвом: помічник директора малого 
підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг 
(консалтингової, страхової, рекламної тощо); помічник керівника  
агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо; помічник 
керівника підприємства сфери послуг; помічник директора малого 
підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури. Посади, що 
пов'язані з торгівлею: помічник директора малої торговельної 
фірми; керівник магазину; комерсант; завідувач торговельного залу; 
менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі; менеджер ресторану, 
кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв. 
Посади, що пов'язані з біржовою діяльністю: фахівець з біржової 
торгівлі, брокер, дилер; фахівець із біржових операцій; аукціоніст 
(ліцитатор); торговельний брокер (маклер). 

Подальше навчання Можливе подальше продовження освіти за першим рівнем 
(бакалаврським) вищої освіти  

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні, само 
розвиваючі, колективі та інтегративні, контекстні технології 
навчання.  

Оцінювання Види контролю: поточний, модульний, підсумковий. 
Форми контролю: тестування, опитування, дискусії, презентації, 
письмові есе, самоконтроль та самооцінка, контрольні роботи, звіти 
про практику, захист курсових робіт, усні та письмові екзамени, 
комплексний екзамен з фаху. 

Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 4-
бальною національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, 
незадовільно);  

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність особи самостійно виконувати складні спеціалізовані 
виробничі та навчальні завдання у галузі маркетингової діяльності 
або у процесі навчання, нести відповідальність за результати своєї 
діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях. 



Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних 
ситуаціях, виявляти, ставити та вирішувати завдання у сфері 
професійної діяльності. 
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною та  іноземною мовами у 
професійній сфері.  
ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій.  
ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації  з 
різних джерел.  
ЗК 6. Здатність працювати автономно та в команді, навички 
міжособистісної взаємодії.  
ЗК 7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  
ЗК 8. Здатність ініціювати заходи щодо збереження навколишнього 
природного середовища та здійснення безпечної діяльності  
ЗК 9. Здатність діяти відповідально та свідомо. 

Фахові 
компетентності 

(ФК) 

ФК 1. Знання і розуміння теоретичних засад підприємницької, 
торговельної та біржової діяльності  
ФК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 
інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 
функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 
структур.  
ФК 3. Розуміння форм взаємодії суб'єктів ринкових відносин.  
ФК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 
підприємницьких, торговельних та біржових структур.  
ФК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і 
послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.  
ФК 6. Знання і розуміння нормативно-правового регулювання у   
сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.  
ФК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 
організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 
структур.  
ФК 8. Знання і розуміння основ обліку та оподаткування в 
підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.  
ФК 9. Знання та розуміння організації зовнішньоекономічної 
діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур.  
ФК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури 
ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та  
біржової практики з урахуванням ризиків. 



 

7. Програмні результати навчання 

 Програмні результати навчання визначені стандартом вищої 
освіти спеціальності: 
РН1 СО1. Володіння навичками міжособистісної  комунікації у 
сфері взаємодії з державними органами, промисловими 
підприємствами, торгівельними організаціями з питань 
маркетингового управління підприємством; 
РН2 СО2. Володіння навичками особистого розвитку для   
удосконалення своєї професійної діяльності.  
РН3 СОЗ. Уміння розуміти цивілізаційні і культурні передумови 
науки;  
РН4 СО4. Здатність аргументування власної позиції та роботи в    
команді і співробітництва;  
РН5 СО5. Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній 
діяльності. 
РН6 ТТ1. Здатність організовувати та здійснювати збір 
аналітичної вихідної інформації для проведення ідентифікації 
товарів;  
РН7 ТТ2. Здатність здійснювати ідентифікації товарів;  
РН8 ТТЗ. Уміння формувати і здійснювати ефективну закупівельну 
діяльність;  
РН9 ТТ4. Уміння визначати критерії формування товарного 
асортименту;  
РН10 ТТ5. Уміння  ефективно  реалізовувати  цільові  критерії 
товарної асортиментної структури;  
РН11 ТТ6. Здатність до втілення заходів, спрямованих на 
забезпечення ефективності технології торговельних процесів.  
РН12 ОУ1. Здатність до удосконалення організації 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;  
РН13 ОУ2. Уміння ефективно управляти матеріально-фінансовим 
станом підприємства;  
РН14 ОУ3. Вміння визначати відповідність якості  товарів, тари,   
послуг вимогам законодавчо-правових актів;  
РН15 ОУ4. Здатність здійснювати контроль за виконанням договорів, 
угод, контрактів;  
РН16 ОУ5. Здатність ефективно контролювати дотримання правил 
торгівлі, зберігання товарів;  
РН17 ОУ6. Здатність здійснювати менеджмент підприємства;  
РН18 ОУ7. Здатність здійснювати ефективним менеджмент 
персоналу.  
РН19 ІК1. Уміння оцінювати вплив чинників зовнішнього 
середовища на функціонування торговельної організації;  
РН20 ІК2. Здатність формувати інформаційне середовище щодо 
якості, безпечності товарів, товарної асортиментної структури, 
правового поля здійснення торговельно-посередницької діяльності. 

 Програмні результати навчання, визначені вищим навчальним 
закладом 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 
забезпечення 

Проектна група: Гузенко Л.Ф. – викладач товарознавства 
непродовольчих товарів, викладач вищої категорії; Лобанова С.А. – 
зав. відділенням управління та адміністрування, сфери 
обслуговування, викладач товарознавства продовольчих товарів, 



викладач вищої категорії; – члени циклової комісії підприємництва 
та торгівлі; Пожидаєва А.Ю. – викладач товарознавства 
продовольчих товарів, викладач першої категорії; – члени циклової 
комісії підприємництва та торгівлі 
Всі розробники є штатними співробітниками КЕБ ДНУ імені              
Олеся Гончара 
Гарант освітньої програми: Демчишина Н.М. – голова циклової 
комісії підприємництва та торгівлі, викладач дисциплін 
комерційного спрямування. 
До реалізації програми залучаються висококваліфіковані спеціалісти. 
3 метою підвищення фахового рівня всі педагогічні працівники один 
раз на п'ять років проходять стажування. 

Матеріально -
технічне 

забезпечення 

- навчальний корпуси;  
- тематичні кабінети;  
- комп'ютерні класи;  
- пункт харчування;  
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  
- мультимедійне обладнання;  
- спортивний зал, спортивний майданчик. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

 офіційний сайт КЕБ ДНУ ім. Олеся Гончара  
 точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  
 необмежений доступ до мережі Інтернет;  
 бібліотека, читальний зал;  
 віртуальне навчальне середовище; 
 пакет MS Office 2007;  
 корпоративна пошта;  
 навчальні і робочі плани;  
 графіки освітнього процесу  
 навчально-методичні комплекси дисциплін;  
 навчальні та робочі програми дисциплін;  
 дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи 
студентів з дисциплін;  

 програми практик;  
 методичні вказівки щодо виконання курсових робіт,  
 критерії оцінювання рівня підготовки;  
 пакети комплексних контрольних робіт; 

9. Академічна мобільність 

Національна 
кредитна 
мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних працівників у 
вітчизняних вищих навчальних закладах. 

 
.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність: 
частина навчального плану 

 

Код н/д Компонент освітньої програми (навчальні 
дисципліни, курсові роботи, практики, ) Кількість кредитів 

Форма 
підсумкового 
контролю 

1 2 3 4 

І. Цикл загальної підготовки 

1. Обов’язкові компоненти  
ОКЗ 1.1. Основи філософських знань 3 екзамен 
ОКЗ 1.2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 залік 
ОКЗ 1.3. Правознавство 3 залік 



ОКЗ 1.4. Історія України 3 екзамен 
ОКЗ 1.5. Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 екзамен 
ОКЗ 1.6. Фізичне виховання 9 залік 
ОКЗ 1.7. Інформатика і комп’ютерна техніка 6 екзамен 
ОКЗ 1.8. Безпека життєдіяльності 3 залік 

 Разом 36  
2. Вибіркові компоненти 

ВКЗ 2.1. Культурологія 2,5 залік 
ВКЗ 2.2. Психологія та етика ділових відносин 3 залік  
ВКЗ 2.3. Вища математика  3 залік 
ВКЗ 2.4. Основи екології та безпеки товарів народного 2,5 залік 

 Разом 11  
 Всього 47  

ІІ. Цикл професійної підготовки 

3. Обов’язкові компоненти 
ОКП 3.1. Основи охорони праці 3 екзамен 
ОКП 3.2. Організація і технологія торговельних процесів 4 екзамен 
ОКП 3.3. Обладнання підприємств торгівлі 4 залік 
ОКП 3.4.  Комерційна діяльність 3 екзамен 
ОКП 3.5. Товарознавство продовольчих товарів 7 екзамен 
ОКП 3.6. Товарознавство непродовольчих товарів 7 екзамен 
ОКП 3.7. Основи менеджменту 3 залік 
ОКП 3.8. Підприємницька діяльність 7 екзамен 
ОКП 3.9. Біржова діяльність 3 залік 
ОКП 3.10. Економіка торгівлі 3 екзамен 
 Разом 44  
 

4. Вибіркові компоненти 
ВКП 4.1. Основи маркетингу 3,5 залік 
ВКП 4.2. Охорона праці в галузі 2 залік 
ВКП 4.3. Теоретичні основи товарознавства 5 залік 
ВКП 4.4. Логістика 3 залік 
ВКП 4.5. Бухгалтерський облік 2,5 залік 

 Разом 16  
 Всього 60  
 Практична підготовка   
 Навчальна практика 8  

 Виробнича практика 3  
 Всього 11  
 Комплексний кваліфікаційний екзамен 2  
 Загальна обсяг освітньої програми 120  
 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» проводиться у формі комплексного кваліфікаційного 
екзамену та завершується видачею документу встановленого зразка про 
присудження йому ступеня молодшого спеціаліста із присвоєнням кваліфікації 
товарознавця -комерсанта. 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється екзаменаційною комісією 
після завершення навчання 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 освітнього процесу на 
поточний навчальний рік, що розробляється на основі навчальних планів, 
затверджується директором коледжу. 

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. 

 
 
 



 
 
 
Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 

Обов’язкові навчальні дисципліни 
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ЗК1 +     +       + +   +  +  + + + + + +  +  
ЗК2      +      + + +     + + + + +   +   + 
ЗК3 +  + +         +                 
ЗК4                  + +  +   + + +    
ЗК5                  +  + + +  +      
ЗК6             + +   +        +     
ЗК7                   + +  + +       
ЗК8        +  + +      +             
ЗК9 +     +       + +               + 
ФК1                  + +  +  +  +    + 
ФК2      +            + + + + + + +  + +   
ФК3            +       +  +   + + +    
ФК4                     + + + +      
ФК5            +         + + +       
ФК6      +           +     + +      + 
ФК7                     +   + + +    
ФК8            +                 + 
ФК9    +                 +         
ФК10                        + + +  +  

 
 

Вибіркові навчальні дисципліни 
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Матриця забезпеченості програмних результатів навчання (РН) відповідними компонентами 
освітньо-професійної програми 
Обов’язкові навчальні дисципліни 
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Вибіркові навчальні дисципліни 
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