
  



 
 

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Повна назва вищого нав-

чального закладу та 

структурного підрозділу 

Таврійський державний агротехнологічний універси-

тет 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригінала 

Ступінь вищої освіти - бакалавр 

назва кваліфікації - бакалавр з підприємництва, тор-

гівлі та біржової діяльності 

Офіційна назва  

освітньої програми 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Тип диплома та обсяг 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 2 роки 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію від 21.06.2016р.  

НД №0891001 

дійсний до 01 липня 2026р. 

Цикл/Рівень  НРК України – 6 рівень 

FQ EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень 

Передумови Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня «молод-

ший спеціаліст» 

Мова(и) викладання українська 

Термін дії освітньої про-

грами 

 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ofciini-

dokumenty/licenzuvannja/ 

 

А Мета програми 

 Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності, які володіють фундаментальними знаннями та прак-

тичними навичками аналізу та оцінки підприємницької, торговельної та бі-

ржової діяльності та здатні приймати ефективні рішення в цих сферах.  

 

В Характеристика програми 

1 Предметна 

область 

(галузь знань) 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

(07 – Управління та адміністрування) 

Дисципліни циклу загальної підготовки (35%), дисципліни 

циклу професійної підготовки (65%). 

Об’єктом вивчення є діяльність суб’єктів підприємництва з 

метою одержання економічного інтересу (прибутку) у по-

єднанні із задоволенням особистих та соціальних потреб та 

інтересів. 

Цілі навчання – підготовка висококваліфікованих фахівців 

з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які во-

лодіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та 

практичними навичками у професійній сфері. 

Теоретичний зміст предметної області – принципи, зако-



 
 

ни, судження, поняття, категорії та факти, що описують 

зміст підприємництва, механізм діяльності його суб’єктів 

на мікро- та макрорівні. 

Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

має оволодіти системою загальнонаукових й спеціальних 

методів, професійних методик і технологій, застосування 

яких дозволяє вирішувати практичні завдання з організа-

ції, ефективного функціонування та розвитку підприємни-

цьких, торговельних і біржових структур. 

Інструменти та обладнання включають сучасні інформа-

ційні системи та технології, прилади та обладнання, необ-

хідні для формування професійних компетентностей бака-

лавра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

Основні предмети: іноземна мова, основи підприємниць-

кої діяльності, основи торгівельного підприємництва, об-

ґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків, 

економіка і організація інноваційних рішень, проектний 

аналіз. 

2 Фокус про-

грами: 

загальний/ 

спеціальний 

Загальна вища освіта в галузі підприємництва. Акцент про-

грами на вивчення підприємництва як соціально-

економічного явища, ознайомлення із організаційно-

правовими та економічними формами підприємницької 

діяльності, використання тенденцій і закономірностей фу-

нкціонування підприємств на внутрішніх і світових ринках 

товарів і послуг для розвитку підприємництва, вивчення 

економічної безпеки підприємницької діяльності, управ-

ління виробничо-господарською діяльністю підприємни-

цьких структур, прогнозування перспектив технологічного 

оновлення підприємницьких структур з урахуванням зага-

льних тенденцій науково-технічного й інноваційного роз-

витку. 

3 Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна. 

4 Особливості 

програми 

Програма спрямована на глибоке оволодіння теоретичними 

знаннями та навичками їх практичного застосування у різ-

них організаційних формах підприємницької діяльності, 

набуття досвіду поглибленого аналізу та планування біз-

нес-процесів, а також на формування інноваційного мис-

лення.  

 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаш-

тування 

Працевлаштування в організаціях та на підприємствах 

будь-якої форми власності, які займаються підприємниць-

кою діяльністю, у навчальних закладах та науково-

дослідних установах; в органах державного та муніципаль-

ного управління, у структурах, в яких випускники є підп-

риємцями, які створюють та розвивають власну справу; у 



 
 

недержавних організаціях та установах; в консультаційних 

центрах, консалтингових організаціях; в економічних від-

ділах фінансово-кредитних установ; у технопарках; в уста-

новах інституту дорадництва та сприяння підприємництву. 

Випускники можуть працювати на посадах: - пов’язаних з 

підприємництвом: директор малого підприємства за вида-

ми економічної діяльності, з надання послуг (консалтинго-

вої, страхової, рекламної тощо); керівник агентства: стра-

хового, нерухомості, рекламного тощо; керівник підприєм-

ства сфери послуг; директор малого підприємства у сфері 

охорони здоров'я, освіти, культури; -пов’язаних з торгів-

лею: директор малої торговельної фірми; керівник магази-

ну; комерсант; завідувач торговельного залу; менеджер у 

роздрібній та оптовій торгівлі; менеджер ресторану, кафе, 

бару, підприємств з приготування та доставки готових 

страв; - пов’язаних з біржовою діяльністю: фахівець з бір-

жової торгівлі, брокер, дилер; фахівець із біржових опера-

цій; аукціоніст (ліцитатор); торговельний брокер (маклер). 

2 Продовження 

освіти 

Бакалавр може продовжувати освіту за другим (магістер-

ським) рівнем, а також підвищувати кваліфікацію та отри-

мувати додаткову післядипломну освіту. 

 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання 

та навчання 

- студоцентроване навчання на основі компетентніс-

ного підходу з використанням платформи Moodle; 

- комбінація лекцій, семінарських та практичних за-

нять із розв’язанням ситуаційних завдань, що розвивають 

аналітичні здібності та навички працювати в колективі; 

- самостійне навчання.  

2 Система 

оцінювання 

Поточне опитування, тестовий контроль, захист звіту з 

практики, захист курсової роботи. 

3 Форма 

контролю 

успішності 

навчання 

 

Підсумковий контроль – іспити в письмовій формі з 

подальшою усною співбесідою та заліки з урахуванням 

накопичених балів поточного контролю. 

Державна атестація – здача комплексного державно-

го кваліфікаційного екзамену  

 

Е  Програмні компетенції 

1 Загальні 

(універсальні) 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами. 

 Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у 

професійній сфері. 

Здатність до здійснення аналізу діяльності суб’єктів підп-

риємницької, торговельної та біржової діяльності та прий-

няття фінансових рішень. 

Здатність до самостійного пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел на відповідному рівні. 

Здатність працювати автономно та в команді, навички мі-



 
 

жособистісної взаємодії при вирішенні поставлених за-

вдань. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій з метою пошуку, оброблення та аналізу інфор-

мації з різних джерел. 

2 Спеціальні 

(фахові) 

Вміння користуватися прогресивними методиками аналізу 

виробничих відносин, техніко-технологічних, соціально-

економічних явищ і процесів, діагностичних систем і під-

систем. 

 Вміння складати аналітичні довідки, звіти та інші профе-

сійні документи 

Вправність досліджувати і надавати наукове обґрунтуван-

ня раціонального інвестування відповідно до економічної 

політики підприємства 

Вміти аналізувати ефективність інвестиційних і фінансо-

вих рішень, реалізовувати сформовану бізнес-модель. 

Вміти використовувати математичний апарат для розробки 

оптимізаційних моделей розвитку 

Вміти визначати ризики бізнесу; надавати наукове обґрун-

тування раціонального стимулювання людських ресурсів. 

Вміння будувати математичні моделі виробничих, технічних, 

економічних задач; обробляти глобальні моделі виробництва та 

оптимізувати процеси управління економікою та система-

ми соціальної сфери. 

Здатність до науково-дослідної роботи та впровадження її 

результатів у сферу професійної діяльності 

 

F Програмні результати навчання 

 - знадність до визначення основних економічних цілей фірми в ринко-

вій системі та способів їх досягнення;  

- усвідомлювати особливості економічної поведінки фірм в умовах різ-

номанітної конкуренції; значення державної політики в коректуванні рин-

кового механізму; 

- осмислювати закони та закономірності економічної поведінки спожи-

вача; 

- мати розуміння базових моделей макроекономічної рівноваги та сис-

теми макроекономічних показників, механізму економічної політики – фіс-

кальної, монетарної, соціальної та зовнішньоекономічної; 

- володіння методичними підходами побудови економетричних моде-

лей та перевірки їх якості,; 

- вживання методики прогнозування та моделювання соціально-

економічних параметрів і методи та комп'ютерні програми засобів рішення 

задач оптимізації; 

- здатність до аналізу сучасного стану та визначення напрямів регіо-

нального розвитку економіки; ефективності використання природних, нау-

ково-виробничих та трудових ресурсів регіонів; 

- проводити аналіз впливу факторів зовнішнього та внутрішнього сере-

довища на підприємницьку діяльність, зокрема торгівельну діяльність; 



 
 

 


