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Концепція  

освітньої діяльності за відповідною спеціальністю  

код та найменування спеціальності – 

галузі знань 07 Управління та адміністрування  

за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр з 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, п’ятий кваліфікаційний 

рівень за Національною рамкою кваліфікацій (НРК України –5 рівень, FG-

EHEA – короткий під цикл, EGF-LLL – 4 рівень). 

  Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм - Освітньо-

професійний ступінь – фахова передвища освіта. Кваліфікація – фаховий 

молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

Акцент робиться на отриманні комплексу знань, набутті умінь та 

навичок у здобувачів освіти, необхідних для формування та розвитку 

загальних та професійних компетентностей,  самостійного знаходження 

шляхів розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем у 

галузі освіти, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і 

передбачають використання сучасних прогресивних технологій у майбутній 

діяльності.  

Орієнтація освітньої програми.  Освітньо-професійна, 

фундаментальна, прикладна.  

Програма складається з дисциплін загальної, професійної та 

практичної підготовки.  Освітньо-професійна програма спеціальна  в галузі  

07 «Управління та адміністрування», спеціальність 076 

«Підприємництво,торгівля та біржова діяльність»  розвиває перспективи 

підготовки фахівців для роботи у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності; практична підготовка протягом навчання на підприємствах, що 

займаються комерційною діяльністю.          

 



Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання – диплом фахового 

молодшого  бакалавра, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання: -  1 рік 10 

місяців ( на основі повної загальної середньої освіти за умови вступу на 

старші курси); профільної середньої освіти). 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується 

спрямувати навчання (за наявності) – Стандарт фахової передвищої освіти 

освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр, галузь знань 07 

«Управління та адміністрування», спеціальність 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». Освітньо-професійна програма зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

затверджена Вченою радою Приватного вищого навчального  закладу 

«Вінницький інститут конструювання одягу та підприємництва» від «     »                  

2022 року, протокол №  . 

Освітня діяльність Приватного закладу фахової передвищої освіти 

«Вінницький коледж конструювання одягу» ґрунтується на концептуальних 

засадах Національної Доктрини розвитку освіти, Державній Національній 

програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), Законах України «Про освіту», 

«Про фахову передвищу освіту», наказами Міністерства освіти і науки 

України, Положенням про організацію освітнього процесу Коледжу, 

затвердженого Вченою радою Вінницького інституту конструювання одягу 

та підприємництва  « 12   »   квітня 2022 року (протокол № 9 ), Правилами 

внутрішнього розпорядку Коледжу та іншими нормативно-правовими 

актами. 

Основною метою освітньо-професійної програми забезпечити 

підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі управління та 

адміністрування, здатних вирішувати практичні проблеми та складні 

спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

 



Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач  галузі «Управління та адміністрування»,  спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:  

Інтегральна компетентність (ІК) : 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі підприємницької, торговельної та біржової  діяльності або 

у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів системи 

наук, які формують концепції організації і функціонування підприємницьких, 

торгівельних, біржових структур та може характеризуватися певною 

невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності; 

здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях. 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1. 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 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі 

знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

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 та 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 в 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. 

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК): 

СК 1. Здатність враховувати основні закономірності та сучасні досягнення у 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо діяльності підприємства. 

СК 3. Здатність застосовувати інноваційні підходи у діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

СК 4. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг у 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 
 

СК 5. Здатність здійснювати діяльність із дотриманням вимог нормативно-

правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності. 

СК 6. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

СК 7. Здатність до бізнес-планування, оцінювати кон’юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики 

з урахуванням ризиків. 

СК 8. Здатність визначати і задовольняти потреби споживачів як 

пріоритетних суб’єктів ринку. 



СК 9. Здатність застосовувати моделі електронної комерції у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності. 

СК 10. Здатність використовувати логістичні системи у підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

Перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за Національним 

класифікатором України: «Класифікатор видів економічної діяльності»  

ДК 009:2010: 

Секція C Переробна промисловість 

Розділ 10 – Виробництво харчових продуктів 

Розділ 11 – Виробництво напоїв 

Розділ 12 – Виробництво тютюнових виробів 

Розділ 13 – Текстильне виробництво 

Розділ 14 – Виробництво одягу 

Розділ 15 – Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

Розділ 16 – Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини 

та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних 

матеріалів для плетіння 

Розділ 17 – Виробництво паперу та паперових виробів 

Розділ 18 – Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 

Розділ 22 – Виробництво гумових і пластмасових виробів 

Розділ 25 – Виробництво готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування 

Розділ 31 – Виробництво меблів 

Розділ 32 – Виробництво іншої продукції 

Секція G Оптова та роздрібна торгівля автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

Розділ 45 – Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами 

та мотоциклами, їх ремонт 



Розділ 46 – Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами 

та мотоциклами 

Розділ 47 – Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 

Секція H – Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 

діяльність 

Розділ 52 – Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері 

транспорту 

Фахівець здатен виконувати зазначені професійні роботи за 

Національним класифікатором України: «Класифікатор професій» ДК 

003:2010 та Довідником кваліфікаційних характеристик професій 

працівників. Випуск 65. «Торгівля і громадське харчування»: 

1224 Завідувач секції 

1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі 

1229.1 Завідувач відділу (самостійного) 

3411 Фахівець з біржових операцій  

3415 Агент комерційний 

3415 Агент торговельний 

3415 Комівояжер 

3419 Товарознавець 

3419 Організатор з постачання 

3419 Організатор зі збуту  

3421 Торговельний брокер  (маклер) 

3422 Експедитор транспортний 

3439 Фахівець. 

 

Перелік посад, які може обіймати випускник, не є вичерпним. 

 

 

 

 



Програмні результати навчання: 

 

РН 1. Знати свої права, як члена суспільства, цінності громадянського 

суспільства, верховенства права, права і свободи людини і громадянина 

України. 

РН 2. Застосовувати знання, розуміння закономірностей та сучасних 

досягнень у підприємницькій, торгівельній та біржовій діяльності із 

професійною метою. 

РН 3. Володіти державною та іноземною мовами у професійній діяльності. 

РН 4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології 

обміну та поширення професійно спрямованої інформації у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

РН 5. Здійснювати пошук, самостійний відбір інформації з різних джерел у 

сфері підприємницької , торгівельної та біржової діяльності. 

РН 6. Проявляти ініціативу та під приємність, володіти навичками 

міжособистісної взаємодії для досягнення професійної мети. 

РН 7. Застосовувати всебічні спеціалізовані емпіричні  й теоретичні знання у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого 

використання у практичній діяльності. 

РН 8. Володіти методами й інструментарієм для підготовки проектів 

управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, 

торгівельних і біржових структур. 

РН 9. Застосовувати інноваційні підходи у підприємницькій, торгівельній та 

біржовій діяльності. 

РН 10. Визначати характеристику товарів і послуг у підприємницькій, 

торгівельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів. 

РН 11. Знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності 

підприємницьких, торгівельних та біржових структур та застосовувати їх на 

практиці. 

РН 12. Виконувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торгівельних та біржових структур. 



РН 13. Застосовувати отримані навички з основ обліку, оподаткування та 

страхування у підприємницькій, торгівельній і біржовій діяльності. 

РН 14. Визначити потреби споживачів для формування асортименту товарів у 

підприємницькій, торгівельній та біржовій діяльності. 

РН 15. Застосовувати моделі електронної комерції в діяльності 

підприємницьких, торгівельних та біржових структур. 

РН 16. Використовувати логістичні системи у підприємницькій, торгівельній 

та біржовій діяльності. 

РН 17. Визначити основні показники діяльності підприємницьких, 

торгівельних і біржових структур для забезпечення їх ефективності. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

Особа має право здобувати освітньо-професійний ступінь фахового 

молодшого бакалавра за умови наявності документа про освіту державного 

зразка (диплому кваліфікованого робітника, свідоцтва). 

Порядок оцінювання результатів навчання 

Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні само-

розвивальні, колективні та інтегративні, контекстні технології навчання. 

Поточний контроль – усне опитування, письмове тестування, захист 

розрахункових (практичних) робіт, рефератів, звітів, індивідуальних завдань. 

Семестровий контроль – екзамен, залік (диференційований); захист курсових 

робіт; захист кожного виду практики. Підсумкова атестація – державні 

екзамени з  дисциплін професійної підготовки за спеціальністю. 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» проводиться у формі єдиного кваліфікаційного 

іспиту та завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра із 

присвоєнням кваліфікації освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший 

бакалавр, спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньо-

професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  

 



Перелік компонентів  
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові роботи, практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумково

го 
контролю 

1 2 3 4 

                                                    Обовязкові  компонент ОПП 

1. Обовязкові освітні компоненти, що формують компетентності загальної 
підготовки 

ОК 1 Історія України 3 Екзамен 

ОК 2 Історія української культури 3 Залік 

ОК 3 Основи філософських знань (філософія, 
релігієзнавство) 

3 Залік 

ОК 4 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 Екзамен 

ОК 5 Правознавство  3 Залік 

ОК 6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 Залік/ Екзамен 

ОК 7 Фізичне виховання 6 Залік 

ОК 8 Вища математика 3 Екзамен 

ОК 9 Економічна теорія 3 Екзамен 

ОК 10 Соціологія 3 Залік 

 Разом 36  

1.2 Обовязкові освітні компоненти, що формують  компетентності фахової 
підготовки 

ОК11 Підприємницька діяльність 6 Залік \Екзамен \ 
курсова робота 

ОК12 Бухгалтерський облік 3 Залік 

ОК13 Економіка підприємства 3 Екзамен 

ОК14 Безпека життєдіяльності 3 Екзамен 

ОК15 Статистика 3 Залік 

ОК 16 Товарознавство 4 Залік 

ОК 17 Біржова діяльність 6 Екзамен \Курсова 
робота 

ОК 18 Маркетинг 3 Екзамен 

ОК 19 Підприємницьке право 3 Залік 

ОК 20 Інформаційні системи та технології в комерційній 
діяльності 

3 Екзамен 

ОК 21 Менеджмент 3 Екзамен 

ОК 22 Комерційна діяльність 4 Екзамен 

ОК 23 Ціноутворення 3 Залік 

ОК 24 Організація торгівлі 3 Екзамен 

ОК 25  Охорона праці 3 Екзамен 

 Разом 54  

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 90 (75%) 

Вибіркові компоненти ОП 

ВК 1 Психологія 3 Екзамен 

ВК 2 Інвестиційна діяльність 3 Екзамен 

ВК3 Гроші і кредит 3 Екзамен 

ВК4 Регіональна економіка 3 Екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 12 (10%) 

Практична підготовка 



 Навчальна практика 3 Диф.залік 

 Виробнича практика 4 Диф.залік 

 Переддипломна практика 8 Диф.залік 

Загальний обсяг практичної підготовки 15 (12,5%) 

Атестація 

 Кваліфікаційний іспит 3 (2,5%) 

Загальний обсяг освітньої програми: 120  

 

 

 


