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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності № 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

Кваліфікація Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Офіційна назва освітньої 

програми 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 4 роки 

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України,  

сертифікат акредитації спеціальності серія НІ, номер 

1194470, дійсний до 01.07.2025 р. 

Сертифікат про акредитацію за адресою: 

https://www.krok.edu.ua/download/litsenziya-ta-akreditatsiya/028-

certificate-1194470.pdf 

Цикл/рівень 

 

НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 

Мова(и) викладання Українська мова 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://www.krok.edu.ua/ua/pro-krok/pidrozdili/navchalni/kafedra-

teoretichnoji-ta-prikladnoji-ekonomiki 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, компетентних в 

питаннях утворення, забезпечення функціонування та розвитку відповідних структур в 

умовах невизначеності та інноваційної економіки. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність  

Орієнтація освітньої Освітньо-професійна, прикладна.  



програми Навчально-ознайомча, виробнича практики обов’язкові. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі 07 Управління та адміністрування / 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність. Ключові слова: підприємництво, торговельні та 

біржові структури, бізнес-планування, економіка 

підприємства, організація бізнесу. 

Особливості програми Освітня програми зорієнтована на компетентності з реалізації 

підприємницької функції: генерування бізнес-ідей та їх 

первинного опрацювання; створення команди 

засновників/розробників продукту; ринкового тестування 

продукту бізнесу; обрання правової форми господарювання; 

розбудови внутрішнього середовища підприємства; 

налагодження комунікації із зовнішніми стейкхолдерами; 

визначення напрямків та планів трансформації бізнесу; 

управління комплексом ресурсів та функціональних процесів 

підприємства з метою оптимізації його економічної системи; 

управління ризиками. Особлива увага приділяється 

особистісному розвитку фахівців, що формуватиме їх 

цілеспрямованість, вмотивованість, ініціативність, лідерські 

та інші якості. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

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 

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 

Секція К – Фінансова та страхова діяльність 

Розділ 52 – Допоміжна діяльність у сферах фінансових 

послуг і страхування. 

Фахівець здатний 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) 

3415 Агент комерційний 

3410 Агент з нерухомості 

3415 Агент торговельний 

2441 Аналітик з інвестицій 

4132 Офісний службовець (планування виробництва)  

3439 Фахівець 

3411 Фахівець з біржових операцій 

3421  Торговельний брокер (маклер) 
Подальше навчання Здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 



Викладання та навчання Підхід до викладання та навчання передбачає: 

- студентсько-центроване навчання  

- співпраця з науково-педагогічними працівниками 

університету при виконанні студентами індивідуальних робіт 

(проєктів) творчого характеру, включно з забезпеченням 

доступу до сучасної техніки; 

- залучення до викладання успішних підприємців, 

керівників професійних асоціацій, 

 реалізація практико-орієнтованих методів навчання. 

Оцінювання Система оцінювання знань за змістовними компонентами 

освітньої програми складається з поточного та підсумкового 

контролю. Поточний контроль знань здобувачів проводиться 

в усній формі (опитування за результатами опрацьованого 

матеріалу) та в формі виконання практичних (розрахункових 

завдань) та аналізу ситуацій (кейсів).  

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді 

екзамену/заліку у письмовій формі.  

Підсумкова атестація – Атестаційний екзамен. 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється 

за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно) та 100-бальною шкалою. 
6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

проблеми у сферах підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів організації і функціонування 

підприємницьких, торговельних, біржових структур і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних 

ситуаціях 

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово 

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

ЗК5.Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій 

ЗК6.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел 

ЗК7. Здатність працювати в команді 

ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість 

ЗК9. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

ЗК10. Здатність діяти відповідально та свідомо 

ЗК11. 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 

ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 



основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми 

руховоїактивності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК1. Критичне осмислення теоретичних засад 

підприємницької торговельної та біржової діяльності 

ФК2. Здатність обирати та використовувати відповідні 

методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо 

створення, функціонування підприємницьких, торговельних і 

біржових структур 

ФК3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин 

ФК4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур 

ФК5. Здатність визначати та оцінювати характеристики 

товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій 

діяльності 

ФК6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у сфері 

підприємницької,торговельної та біржової діяльності 

ФК7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур 

ФК8. Здатність застосовувати основи обліку та 

оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій 

діяльності 

ФК9. Здатність до організації зовнішньоекономічної 

діяльності підприємницьких, торговельних і біржових 

структур 

ФК10. 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 

 РН 1.Використовувати базові знання з підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, 

аналізу та синтезу в професійних цілях.  

РН  2. Застосовувати набуті знання для виявлення, 

постановки та вирішення завдань за різних практичних 

ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності. 

РН  3. Мати навички письмової та усної професійної 

комунікації державною й іноземною мовами. 

РН  4. Використовувати сучасні комп’ютерні і 

телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження 

професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності.  



РН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну 

обробку інформації з різних джерел для формування банків 

даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності.  

РН 6. Вміти працювати в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати 

професійних цілей.  

РН 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах 

професійної діяльності та брати відповідальність за 

результати.  

РН  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. 

РН  9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової 

держави. 

РН  10. Демонструвати здатність діяти соціально 

відповідально на основі етичних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства.  

РН  11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для 

подальшого використання на практиці.  

РН  12. Володіти методами та інструментарієм для 

обґрунтування управлінських рішень щодо створення й 

функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. РН  13. Використовувати знання форм взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

РН  14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.  

РН  15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за 

допомогою сучасних методів.  

РН 16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і 

застосовувати його на практиці. 

РН 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.  

РН 18. Знати основи обліку та оподаткування в 

підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності.  

РН 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.  

РН  20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання 

кон’юнктури ринків та результатів діяльності 

підприємницьких, торговельних і біржових структур з 



урахуванням ризиків. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення До викладання залучаються штатні працівники університету, 

провідні викладачі академічних наукових установ, викладачі-

практики, які відповідають кваліфікаційним вимогам  

відповідно до спеціальності. 
Матеріально-технічне 

забезпечення 

Відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності: 

− навчальні мультимедійні аудиторії; 

− комп’ютерні лабораторії; 

− бібліотека, у тому числі читальна зала; 

− спортивні зали; 

− їдальня; 

− гуртожиток; 

− медичний пункт. 
Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності. Для доступу до навчально-методичного 

забезпечення дисциплін використовується платформа 

«Moodle». 
9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Організовується відповідно до міжінституційних, двосторонніх та 

багатостороніх договорів про міжнародну співпрацю, укладених 

Університетом «КРОК» з понад 60 іноземними закладами вищої 

освіти; договорів про міжнародну кредитну мобільність (у тому 

числі в рамках програми ЄС Еразмус+, регіональних та 

національних грантових програм).   

Відбір здобувачів на програми мобільності здійснюється 

відповідно до Положення про академічну мобільність, за 

конкурсом. Відповідальним підрозділом є управління 

міжнародного співробітництва. 

Здійснюється згідно двох договорів про співпрацю,, укладених з 

Професійними асоціаціями фахівців ринку нерухомості України 
Міжнародна кредитна 

мобільність 

За програмами академічної мобільності в рамках програм 

та/або договорів між ВНЗ «Університет економіки та права 

«КРОК» та закордонними закладами вищої освіти.  
Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Згідно з визначеними правилами МОН України та правилами 

прийому на навчання до ВНЗ «Університет економіки та 

права «КРОК». 
 



2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх 

логічна послідовність 
 

2.1.  Перелік компонент ОП 
Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОД1 Історія України та українська культура 5 Екзамен 

ОД2 Вступ до фаху  5 Залік 

ОД3 Інформаційні та цифрові технології 5 Екзамен 

ОД4 Економічна теорія та економічна історія 5 Екзамен 

ОД5 Іноземна мова (англійська) 10 Екзамен 

ОД6 Вища математика та теорія ймовірностей 10 Екзамен 

ОД7 Менеджмент 5 Залік 

ОД8 Мікроекономіка 5 Екзамен 

ОД9 
Здоров'я людини (В т.ч. Безпека життєдіяльності 

та основи охорони праці)  
5 

 

ОД10 Філософія 5 Екзамен 

ОД11 Українська мова за професійним спрямуванням 5 Екзамен 

ОД12 Макроекономіка 5 Залік 

ОД13 Економіка підприємства  5 Екзамен 

ОД14 Фінанси 5 Екзамен 

ОД15 Маркетинг 5 Екзамен 

ОД16 Статистика 5 Екзамен 

ОД17 
Курсова робота з дисциплін  формування 

загальних компетентностей  5 
Залік 

ОД18 Організація виробництва на підприємстві 5 Екзамен 

ОД19 Економіка підприємства ІІ 5 Екзамен 

ОД20 Бухгалтерський облік 5 Екзамен 

ОД21 Правове забезпечення господарської діяльності 5 Екзамен 

ОД22 Міжнародна економіка 5 Екзамен 

ОД23 Стратегія підприємства 5 Екзамен 

ОД24 

Економіка підприємства ІІ (Планування 

підприємства та Управління витратами 

підприємства) 

5 
Екзамен 

ОД25 
Курсова робота з дисциплін формування 

фахових компетентностей  
5 

Екзамен 

ОД26 Економіко-математичні методи та моделі 5 Залік 

ОД27 Бізнес-планування на підприємстві 5 Екзамен 

ОД28 Ціноутворення на підприємстві 5 Екзамен 

ОД29 Потенціал підприємства 5 Екзамен 

ОД30 
Курсова робота з дисциплін формування 

фахових компетентностей  
5 

Залік 



ОД31 Управління капіталом та майном підприємства 5 Екзамен 

Загальний обсяг обовязкових компонентів 165 кредитів 

Практична підготовка (ПП) 

ПП1 Навчально-ознайомча практика 5 Залік 

ПП2 Виробнича практика 10 Залік 

Загальний обсяг по практичній підготовці 15 кредитів 

Вибіркові компоненти ОП  

ДВВС1 Дисципліна вільного вибору     10 Залік 

ДВВС2 Дисципліна вільного вибору     5 Залік 

ДВВС3 Дисципліна вільного вибору     5 Залік 

ДВВС4 Дисципліна вільного вибору     5 Залік 

ДВВС5 Дисципліна вільного вибору     5 Залік 

ДВВС6 Дисципліна вільного вибору     5 Залік 

ДВВС7 Дисципліна вільного вибору     5 Залік 

ДВВС8 Дисципліна вільного вибору     5 Залік 

ДВВС9 Дисципліна вільного вибору    5 Залік 

ДВВС10 Дисципліна вільного вибору     5 Залік 

ДВВС11 Дисципліна вільного вибору     5 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 60 кредитів 

Загальний обсяг освітньої  програми 240 кредитів 
 

  



2.2 Структурно-логічна схема освітньої програми  

 
І курс ІІ курс ІІІ курс IV курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Історія України 

та українська 

культура 

 

Філософія 

 

 

Українська 

мова за 

професійним 

спрямуванням 

 

 Менеджмент 

 Маркетинг  

Економічна 

теорія та 

економічна 

історія 

Мікроекономіка Макроекономік

а 

 Міжнародна 

економіка 

 

 

Вступ до фаху  

Економіка 

підприємства 

 Економіка 

підприємства ІІ 

Економіка 

підприємства ІІ 

(Планування 

підприємства та 

Управління 

витратами 

підприємства) 

Бізнес-

планування на 

підприємстві 

Управління 

капіталом та 

майном 

підприємства 

 

Організація 

виробництва на 

підприємстві 

Стратегія 

підприємства 

 

Потенціал 

підприємства 

 



Іноземна мова (англійська)  

Вища математика та теорія 

ймовірностей 

 Статистика  Економіко-

математичні 

методи та моделі 

 

 

Інформаційні та 

цифрові 

технології 
 

 Здоров'я людини 

(В т.ч. Безпека 

життєдіяльності 

та основи 

охорони праці) 

 

 Фінанси Бухгалтерський 

облік 

 Ціноутворення 

на підприємстві 

 

 Правове 

забезпечення 

господарської 

діяльності 

 

 
 
 



3 Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 
Форми підсумкової 

атестації здобувачів  

Атестація зі спеціальності здійснюється у формі: атестаційних 

екзаменів. Проведення екзаменів здійснюється відкрито і 

публічно. 

Вимоги до  Атестаційні екзамени передбачають оцінювання результатів 

навчання, визначених стандартом та освітньо-професійною 

програмою.  

Завданням атестації здобувачів є встановлення відповідності 

рівня якості отриманої освіти вимогам стандартів фахової 

передвищої освіти після закінчення навчання.  

Терміни проведення атестації визначаються навчальним 

планом.  

Кваліфікаційний іспит проводиться з дисциплін, 

передбачених освітньо-професійною програмою та 

навчальним планом підготовки фахівців спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  

Завдання до іспиту носять комплексний характер. 

Оцінювання відповідей здобувачів здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно) та 100-бальною шкалою.  

Після закінчення атестаційних екзаменів приймається рішення 

про видачу здобувачам (або відмову у видачі) дипломів 

встановленого зразка та присудження ступеня бакалавра з 

підприємництва, торгівлі і біржової діяльності. 

 

 

 

4 МАТРИЦІ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

Шифр Компоненти  

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

З
К

8
 

З
К

9
 

З
К

1
0

 

З
К

1
1

 

З
К

1
2

 

ОД1 
Історія України та українська 

культура 
          + + 

ОД2 Вступ до фаху       +  +  +   

ОД3 
Інформаційні та цифрові 

технології 
+    + +       

ОД4 
Економічна теорія та 

економічна історія 
+ +    +       

ОД5 Іноземна мова (англійська)    +        + 



ОД6 
Вища математика та теорія 

ймовірностей 
+    + +       

ОД7 Менеджмент  +     + +  +   

ОД8 Мікроекономіка + +    +       

ОД9 

Здоров'я людини (В т.ч. 

Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці)  

        +  + + 

ОД10 Філософія +          + + 

ОД11 
Українська мова за 

професійним спрямуванням 
  +        + + 

ОД12 Макроекономіка + +    +       

ОД13 Економіка підприємства  + +    +     +  

ОД14 Фінанси +    + +       

ОД15 Маркетинг  +     + +  +   

ОД16 Статистика +    + +       

ОД17 

Курсова робота з дисциплін  

формування загальних 

компетентностей  

+ +    +     +  

ОД18 
Організація виробництва на 

підприємстві 
 +     + +  +   

ОД19 Економіка підприємства ІІ + +    +     +  

ОД20 Бухгалтерський облік +    + +       

ОД21 
Правове забезпечення 

господарської діяльності 
+  +       + + + 

ОД22 Міжнародна економіка + +    +       

ОД23 Стратегія підприємства  +     + +  +   

ОД24 

Економіка підприємства ІІ 

(Планування підприємства та 

Управління витратами 

підприємства) 

+ +    +     +  

ОД25 

Курсова робота з дисциплін 

формування фахових 

компетентностей  

+ +    +     +  

ОД26 
Економіко-математичні 

методи та моделі 
+    + +       

ОД27 
Бізнес-планування на 

підприємстві 
 +     + +  +   

ОД28 
Ціноутворення на 

підприємстві 
+    + +       

ОД29 Потенціал підприємства  +     + +  +   

ОД30 

Курсова робота з дисциплін 

формування фахових 

компетентностей  

+ +    +     +  

ОД31 
Управління капіталом та 

майном підприємства 
 +     + +  +   

ПП1 
Навчально-ознайомча 

практика 
 +     + +  +   

ПП2 Виробнича практика  +     + +  +   

 



5 МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

 
 

Шифр Компоненти  

Ф
К

1
 

Ф
К

 2
 

Ф
С

К
 3

 

Ф
К

 4
 

Ф
К

 5
 

Ф
С

К
 6

 

Ф
К

 7
 

Ф
К

 8
 

Ф
К

 9
 

Ф
К

 1
0
 

ОД1 
Історія України та українська 

культура 
+          

ОД2 Вступ до фаху   + +    +   + 

ОД3 
Інформаційні та цифрові 

технології 
   +       

ОД4 
Економічна теорія та 

економічна історія 
+ +         

ОД5 Іноземна мова (англійська)           

ОД6 
Вища математика та теорія 

ймовірностей 
+   +       

ОД7 Менеджмент  + +    +   + 

ОД8 Мікроекономіка + + +    +    

ОД9 

Здоров'я людини (В т.ч. 

Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці)  

+          

ОД11 
Українська мова за 

професійним спрямуванням 
+          

ОД12 Макроекономіка + +         

ОД13 Економіка підприємства            

ОД14 Фінанси +       +   

ОД15 Маркетинг  + +    +   + 

ОД16 Статистика +   +       

ОД17 

Курсова робота з дисциплін 

формування загальних 

компетентностей  

+ +    +   +  

ОД18 
Організація виробництва на 

підприємстві 
 + +    +   + 

ОД19 Економіка підприємства ІІ           

ОД20 Бухгалтерський облік +       +   

ОД21 
Правове забезпечення 

господарської діяльності 
+          

ОД22 Міжнародна економіка + +       +  

ОД23 Стратегія підприємства  + +    +   + 

ОД24 

Економіка підприємства ІІ 

(Планування підприємства та 

Управління витратами 

підприємства) 

+ +         

ОД25 Курсова робота з дисциплін + +    +   +  



формування фахових 

компетентностей  

ОД26 
Економіко-математичні 

методи та моделі 
+   +       

ОД27 
Бізнес-планування на 

підприємстві 
 + +    +   + 

ОД28 
Ціноутворення на 

підприємстві 
+    +   + +  

ОД29 Потенціал підприємства  + +    +   + 

ОД30 

Курсова робота з дисциплін 

формування фахових 

компетентностей  

+ +    +   +  

ОД31 
Управління капіталом та 

майном підприємства 
 + +    +   + 

ПП1 
Навчально-ознайомча 

практика 
 + +    +   + 

ПП2 Виробнича практика  + +    +   + 

 

 

 


