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Загальні відомості нового навчального плану за спеціальністю

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
освітньо-кваліфікаційний рівень  «Бакалавр»

Показник
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

1 с 2 с 3 с 4 с 5 с 6 с 7 с 8 с

Кредити 30 30 30 30 30 30 30 30

Тижневе 
навантаження 

студента
26 27 27 27 28 27 29 30

Кількість екзаменів 4 4 4 4 4 4 4 4

Кількість заліків 3 2 1 2 2 1 1 2

Навчальна 
практика

+ +

Виробнича 
практика

+ +

Курсова  робота + + +

Державна атестація +



Основні функції бакалавра з підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності

1 53 42

Аналітична
Організаційно-
управлінська Контрольна

Обліково-
статистичнаПланова



Аналітична функція
1 53 42

Діагностика конкурентного середовища підприємницьких
структур

Аналіз ресурсів  в діяльності суб'єктів підприємництва 

Аналіз процесів діяльності суб'єктів підприємництва

Аналіз результатів діяльності суб'єктів підприємництва

Розрахунок та аналіз окремих параметрів діяльності
підприємницьких структур, оцінювання отриманих
результатів



Дисципліни навчального плану, які забезпечують 
реалізацію аналітичної функції

1 53 42

Технологія  переробки,
зберігання та стандартизації

продукції

Технологія виробництва продукції 
сільського господарства

Економічний аналіз

Економічна статистика

Економіка підприємства

Економіка аграрного 
виробництва / Економіка торгівлі

Бухгалтерський
облік



Планова функція
1 53 42

розробка загальних і функціональних стратегій

розробка показників довгострокових і поточних планів

обґрунтування проектів розвитку підприємницьких структур

розробка бізнес-планів

розробка сценаріїв і прогнозів змін зовнішнього 
середовища суб'єктів підприємництва 



Дисципліни навчального плану, які забезпечують 
реалізацію планової функції

1 53 42

Економічна статистика Фінанси підприємства

Економіка торгівлі Економіка аграрного виробництва

Бізнес-проектуванняОптимізаційні методи та 
моделі

Економіка 
підприємства

Економічний аналіз
Планування в аграрному

виробництві



Організаційно-управлінська функція
1 53 42

поєднання та оптимізація всіх видів ресурсів для 
ефективної діяльності

організація процесів управління, прийняття 
управлінських рішень

розробка ефективних систем мотивації та оплати 
праці  персоналу

організація ділових контактів підприємницької структури
із зовнішнім середовищем

поєднання та оптимізація всіх видів ресурсів для 
ефективної діяльності

організація ділових контактів підприємницької структури
із зовнішнім середовищем

організація процесів управління, прийняття 
управлінських рішень

поєднання та оптимізація всіх видів ресурсів для 
ефективної діяльності

організація ділових контактів підприємницької структури
із зовнішнім середовищем

розробка ефективних систем мотивації та оплати 
праці  персоналу

організація процесів управління, прийняття 
управлінських рішень

поєднання та оптимізація всіх видів ресурсів для 
ефективної діяльності

організація ділових контактів підприємницької 
структури із зовнішнім середовищем



Дисципліни навчального плану, які забезпечують 
реалізацію організаційно-управлінської  функції

1 53 42

Біржова справа

Основи підприємництва

Економіка і
організація

інноваційної 
діяльності

Економіка і організація 
малого бізнесу

Торговельне 
підприємництво

Основи біржового
підприємництва

Менеджмент Економіка праці

Основи підприємництва Торговельне 
підприємництво

Основи біржового
підприємництва

Основи підприємництва Торговельне 
підприємництво

Економіка і
організація

інноваційної 
діяльності

Основи біржового
підприємництва

Основи підприємництва Торговельне 
підприємництво

МенеджментЕкономіка і
організація

інноваційної 
діяльності

Основи біржового
підприємництва

Основи підприємництва Торговельне 
підприємництво

Економіка праціМенеджментЕкономіка і
організація

інноваційної 
діяльності

Основи біржового
підприємництва

Основи підприємництва Торговельне 
підприємництво

Біржова справаЕкономіка праціМенеджментЕкономіка і
організація

інноваційної 
діяльності

Основи біржового
підприємництва

Основи підприємництва Торговельне 
підприємництво

Економіка і організація 
малого бізнесу

Біржова справаЕкономіка праціМенеджмент

Основи біржового
підприємництва

Основи підприємництва Торговельне 
підприємництво

Логістика малого бізнесу і
торгівлі, аграрного

підприємництва

Економіка і організація 
малого бізнесу

Біржова справаЕкономіка праціМенеджмент

Основи біржового
підприємництва

Основи підприємництва Торговельне 
підприємництво



Обліково-статистична функція
1 53 42

облік виконання планових завдань 

облік витрат

підготовка статистичної та інших видів звітності

облік виконання планових завдань 

облік витрат

підготовка статистичної та інших видів звітності

облік виконання планових завдань 

облік витрат



Дисципліни навчального плану, які забезпечують 
реалізацію обліково-статистичної функції

1 53 42

Бухгалтерський облік

Оподаткування

Звітність суб'єктів 
підприємницької 

діяльності

1С бухгалтерія1С торгівля і склад

Бухгалтерський облік

Звітність суб'єктів 
підприємницької 

діяльності

Оподаткування

Бухгалтерський облік

Звітність суб'єктів 
підприємницької 

діяльності

1С торгівля і склад

Оподаткування

Бухгалтерський облік

Звітність суб'єктів 
підприємницької 

діяльності

1С бухгалтерія1С торгівля і склад

Оподаткування

Бухгалтерський облік

Звітність суб'єктів 
підприємницької 

діяльності



Контрольна функція
1 53 42

Контроль за виконанням господарських рішень

контроль за виконанням поточних планів, запровадження заходів
з підвищення ефективності підприємницької діяльності

підготовка первинних і зведених звітів про діяльність
підприємницької структури

Контроль за виконанням господарських рішень

контроль за виконанням поточних планів, запровадження заходів
з підвищення ефективності підприємницької діяльності

підготовка первинних і зведених звітів про діяльність
підприємницької структури

контроль за виконанням господарських рішень

контроль за виконанням поточних планів, запровадження
заходів з підвищення ефективності підприємницької
діяльності



Дисципліни навчального плану, які забезпечують 
реалізацію контрольної функції 
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Маркетинг

Економічний аналіз

Інформаційні системи і технології
в економіці

Зовнішньоекономічна діяльність
суб'єктів господарювання

Обґрунтування 
господарських

рішень та 
оцінювання ризиків

Ціноутворення

Економічний аналіз

Інформаційні системи і технології
в економіці

Маркетинг

Економічний аналіз

Інформаційні системи і технології
в економіці

Зовнішньоекономічна діяльність
суб'єктів господарювання

Маркетинг

Економічний аналіз

Інформаційні системи і технології
в економіці

Ціноутворення
Зовнішньоекономічна діяльність

суб'єктів господарювання

Маркетинг

Економічний аналіз

Інформаційні системи і технології
в економіці

Обґрунтування 
господарських

рішень та 
оцінювання ризиків

Ціноутворення
Зовнішньоекономічна 

діяльність
суб'єктів господарювання

Маркетинг

Економічний аналіз

Інформаційні системи і технології
в економіці



Курсові роботи

1. Економічна статистика

2. Економіка аграрного виробництва 
/         Економіка торгівлі 

3. Бізнес-проектування



Практична підготовка
Навчальні практики: 

Введення в спеціальність

Звітність суб'єктів підприємницької 
діяльності

Виробничі практики:

Економіка аграрного виробництва/ 
Економіка торгівлі

Планування діяльності суб'єктів 
аграрного підприємництва / Економіка 
і організація малого бізнесу



Спеціалізація «Аграрне підприємництво»
(професійно-орієнтовані дисципліни)

 Основи підприємництва
 Звітність суб'єктів господарської діяльності 

(навчальна практика)
 Економічна статистика (курсова робота)
 Економіка підприємства
 Економіка аграрного виробництва (курсова 

робота + виробнича практика)
 Економічний аналіз
 Планування в аграрному підприємництві 

(виробнича практика)
 Бізнес-проектування (курсова робота)
 Логістика аграрного підприємництва
 ІС бухгалтерія



Спеціалізація «Малий бізнес і торгівля»
(професійно-орієнтовані дисципліни)

 Основи товарознавства
 Захист прав споживачів
 Звітність суб'єктів господарської діяльності (навчальна 

практика)
 Економічна статистика (курсова робота)
 Торговельне підприємництво
 Економіка торгівлі (курсова робота)
 Економіка і організація малого бізнесу (виробнича 

практика)
 Бізнес-проектування (курсова робота)
 Логістика малого бізнесу і торгівлі
 1С торгівля і склад



Спеціалізація «Біржова діяльність»
(професійно-орієнтовані дисципліни)

 Основи товарознавства
 Торговельне підприємництво
 Основи біржового підприємництва 
 Біржова справа
 Економічний аналіз
 Інвестування 
 Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів 

господарювання



Дякую за увагуДякую за увагу


