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ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою факультету Менеджменту, маркетингу і логістики
навчально-наукового
інституту
Прикладної
економіки
та
менеджменту
ім. Г.Е. Вейнштейна Одеської національної академії харчових технологій у складі:
1. Керівник робочої групи (гарант освітньо-професійної програми): Соколюк
Катерина Юріївна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри маркетингу,
підприємництва і торгівлі.
2. Член робочої групи: Лагодієнко Володимир Вікторович, доктор економічних
наук, професор, завідувач кафедри Маркетингу, підприємництва і торгівлі
3. Член робочої групи: Бахчиванжи Людмила Анатоліївна, кандидат економічних
наук, доцент кафедри Маркетингу, підприємництва і торгівлі
4. Член робочої групи: Бондарчук Дарія Олександрівна, студентка 4 курсу
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньопрофесійна програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг»
Рецензії – відгуки зовнішніх стейкхолдерів:
1.
2.
Освітньо-професійна програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та
послуг» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» розроблена
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII зі
змінами, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015р. № 1187 (змін до
Постанови КМУ від 30.12.2015р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018р. № 347 та змін до Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020
р. № 180); Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого
Наказом МОН України від 13.11.2018 р. № 1243, Положення про акредитацію освітніх
програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого
Наказом МОН України від 11.07.2019р. № 977 тощо.
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1. Профіль освітньо-професійної програми «Підприємництво у сфері
виробництва, торгівлі та послуг» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність»
Повна назва
вищого
навчального
закладу та
структурного
підрозділу
Освітня
кваліфікація
Кваліфікація в
дипломі

1 – Загальна інформація
Одеська національна академія харчових технологій
Кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі

Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Ступінь вищої освіти − бакалавр
Спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціалізація Освітня програма – Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та
послуг

Тип диплому та
обсяг освітньої
програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін
навчання 3 роки 10 місяців на основі повної загальної середньої
освіти.
Диплом бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання
1 рік 10 місяців на основі СВО «Молодший спеціаліст».

Наявність
акредитації
Цикл/рівень
Передумови

Сертифікат про акредитацію спеціальності Серія НД №1692845 до 1
липня 2023р.
FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень, НРК України – 7 рівень
Наявність повної середньої освіти або СВО «Молодший спеціаліст»/
«Молодший бакалавр»
Українська

Мова(и)
викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного
розміщення опису
освітньої програми

До наступної акредтації
http://nmv.onaft.edu.ua/osvitab

2 – Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та
складні спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у сфері
виробництва, торгівлі та послуг, що здатні забезпечити розробку, запровадження і розвиток
технологій для здорового, тривалого життя людини
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область Об'єкти вивчення: діяльність з організації та функціонування
підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється
(галузь знань,
для досягнення економічних і соціальних результатів.
спеціальність,
спеціалізація (за
Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних
наявності))
вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Теоретичний зміст предметної області: наукові теорії, положення,
концепції, принципи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності і
методологія їхнього використання для організації та ефективного
функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур.
Методи, методики та технології: загальнонаукові й спеціальні методи,
професійні методики і технології, застосування яких дозволяє вирішувати
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Орієнтація
освітньої програми
Основний фокус
освітньої програми
та спеціалізації

Особливості
програми

Придатність до
працевлаштування

практичні завдання з організації, ефективного функціонування та
розвитку підприємницьких, торговельних і біржових структур.
Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи та
технології, прилади та обладнання, необхідні для формування
професійних компетентностей бакалавра підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності.
Освітньо-професійна
Акцент робиться на вирішенні широкого спектру наукових управлінських
і економічних завдань промисловості у фінансово-економічній,
інформаційно-аналітичній
(діагностичній),
обліково-контрольній,
проектній сферах.
Ключові слова: підприємництво, торгівля, сфера послуг, бізнес-планування,
біржова діяльність, аналіз проєктів, власна справа, інвестування
підприємницької діяльності.
Програма охоплює дисципліни, що передбачають поєднання теоретичних
аспектів із практичними прикладами майбутньої діяльності, що дозволяє
студентам набути необхідних навичок. Передбачена практика у галузевих
підприємствах. Орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних
фахівців, підприємців, аналітиків, експертів, ініціативних та здатних до
швидкої адаптації до сучасного глобального бізнес-середовища. Формує
фахівців управлінців з новим перспективним способом мислення, здатних
не лише застосовувати існуючі методи дослідження, але й розробляти нові
на базі сучасних наукових досягнень, впроваджувати інноваційні проекти
у переробці харчової сировини та виробництві продовольства,
міжнародній торгівлі, готельно-ресторанному господарстві, туризмі.
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової
форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) та за будьякими видами економічної діяльності. Випускник здатний виконувати
таку професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК
003: 2010):
у сфері підприємництва:
– професійне угрупування 1210.1 «Керівники підприємств, установ та
організацій»: генеральний директор (голова, президент, інший керівник)
об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну), голова
виконавчого органу акціонерного товариства, голова правління, голова
ради директорів, голова ради директорів біржі та ін.;
– професійне угрупування 1229.7 «Керівники інших основних підрозділів
в інших сферах діяльності»:
генеральний менеджер (управитель);
– професійне угрупування 131 «Керівники малих підприємств без
апарату управління»: голова кооперативу (товариства, колективної ферми
і
т.
ін.),
директор
(керівник)
малого
підприємства
сільськогосподарського, керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т.
ін.), керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.), директор (керівник)
малого підприємства (транспортного, складського), директор малої фірми
(страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.), керуючий агентством
(страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.);
– професійне угрупування 2441.2 «Економісти»:
аналітик; у сфері торгівлі:
– професійне угрупування 1314 «Керівники малих підприємств без
апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі»: директор
(керівник) малої торговельної фірми, керуючий магазином, комерсант;
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Подальше
навчання
Викладання та
навчання

Оцінювання

– професійне угрупування 1233 «Керівники підрозділів маркетингу»:
начальник комерційного відділу;
– професійне угрупування 145 «Менеджери (управителі) в торгівлі,
готелях та закладах ресторанного господарства»: менеджер (управитель)
в торгівлі транспортними засобами, менеджер (управитель) в оптовій
торгівлі, менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та
непродовольчими товарами, менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі
побутовими товарами та їх ремонті, менеджер
(управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами; менеджер
(управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами, менеджер
(управитель) кафе (бару, їдальні), менеджер (управитель) ресторану,
менеджер (управитель) у готельному господарстві, менеджер
(управитель) підприємства з приготування та постачання готових страв;
у сфері біржової діяльності:
– професійне угрупування 2413.2 «Професіонали у сфері біржової
діяльності»: професіонал з корпоративного управління; професіонал з
торгівлі цінними паперами; професіонал з управління активами;
професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів;
– професійне угрупування 3411 «Дилери (біржові торговці за свій
рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій»:
брокер, дилер, маклер біржовий, фахівець з біржових операцій;
– професійне угрупування 3421 «Брокери (посередники) з купівліпродажу товарів»: торговельний брокер (маклер);
– професійне угрупування 3429 «Агенти з комерційних послуг та
торговельні брокери»: торговець (обслуговування бізнесу та реклами).
2320 Викладачі середніх навчальних закладів 2310.2 Інші викладачі
університетів та вищих навчальних закладів 2351.1 Наукові співробітники
(методи навчання) 2359.1 Інші наукові співробітники в галузі навчання
2359.2 Інші професіонали в галузі навчання 2412.1 Наукові співробітники
(праця, зайнятість) 2412.2 Професіонали і в галузі праці та зайнятості
2419.1 Наукові співробітники.
Мають право продовжити навчання на другому(магістерському) рівні
вищої освіти.
5 – Викладання та оцінювання
Загальний стиль навчання – проблемно-орієнтований. Лекційні курси
поєднуються з лабораторними і практичними заняттями, семінарами,
диспутами, «мозковими штурмами». Навчання відбувається в невеликих
групах, що дозволяє практикувати студентсько-центроване навчання. У
навчальному процесі застосовуються такі методи: організації та
здійснення, стимулювання й мотивації, контролю, корекції ефективності
навчально-пізнавальної діяльності, проблемно-пошукові. Самостійна
робота на основі підручників та конспектів лекцій, консультацій із
викладачами визначається як особистісно-орієнтована педагогічна
взаємодія суб’єктів навчання
Оцінювання якості освоєння освітньо-професійної програми включає
поточний і підсумковий контроль знань і підсумкову атестацію. Поточне
оцінювання на семінарських, практичних, лабораторних заняттях (усне
опитування або письмовий експрес-контроль, виступи студентів при
обговоренні питань, звіти про лабораторні роботи, контрольні роботи),
тестовий контроль, звіти з практики, презентації, есе тощо. Підсумковий
контроль – екзамен/залік (оцінювання на підставі результатів поточного
контролю). Підсумкова атестація – захист кваліфікаційної роботи
магістра.

ПРОЄКТ
6 – Програмні компетентності
Здатність
розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у
Інтегральна
сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в
компетентність
процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів
організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових
структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Загальні
ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
компетентності
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
(ЗК)
ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК 7. Здатність працювати в команді.
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 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 12. 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 рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні (фахові) СК1. Знання і розуміння теоретичних засад підприємницької,
торговельної та біржової діяльності.
компетентності
спеціальності (CК) СК2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи,
інструментарій
для
обґрунтування
рішень
щодо
створення,
функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.
СК3. Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
СК4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
СК5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг
в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.
СК6. Знання і розуміння нормативно-правового регулювання у сфері
підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
СК7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
СК8. Знання і розуміння основ обліку та оподаткування в
підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.
СК9. Знання та розуміння організації зовнішньоекономічної діяльності
підприємницьких, торговельних і біржових структур.
СК10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і
результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
практики з урахуванням ризиків.
СК 11*. Здатність розробляти інвестиційні програми/проекти, управляти
ними, проявляти ініціативу та підприємливість.
СК 12*. Здатність здійснювати комплексний аналіз потенціалу та розвитку
суб’єкта підприємницької діяльності та вміти розробляти заходи щодо
адаптації до змін зовнішнього середовища.

ПРОЄКТ
Програмні
результати
навчання (ПРН)

7 – Програмні результати навчання
ПРН 1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і
біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в
професійних цілях.
ПРН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та
вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності.
ПРН 3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації
державною й іноземною мовами.
ПРН 4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні
технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації
у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
ПРН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку
інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
ПРН 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної
взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.
ПРН 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної
діяльності та брати відповідальність за результати.
ПРН 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.
ПРН 9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як
демократичної, соціальної і правової держави.
ПРН 10. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі
етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.
ПРН 11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого
використання на практиці.
ПРН 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування
управлінських
рішень
щодо
створення
й
функціонування
підприємницьких, торговельних і біржових структур.
ПРН 13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових
відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур.
ПРН 14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності.
ПРН 15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
ПРН 16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати
його на практиці.
ПРН 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.
ПРН 18. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій,
торговельній і біржовій діяльності.
ПРН 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.
ПРН 20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків
та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових
структур з урахуванням ризиків.
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Кадрове
забезпечення

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Інформаційне та
навчальнометодичне
забезпечення

Національна
кредитна
мобільність

Міжнародна
кредитна
мобільність
Навчання
іноземних
здобувачів вищої
освіти

ПРН 21*. Вміти розробляти, аналізувати та оцінювати економічну
ефективність
інвестиційних
програм/проектів,
генерувати
підприємницькі ідеї.
ПРН 22*. Оцінювати потенціал та розвиток суб’єкта підприємницької
діяльності та розробляти заходи щодо адаптації до змін зовнішнього
середовища.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Всі науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньої
складової освітньо-професійної програми відповідають кадровим
вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою відповідно
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. № 1187 (в
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р.
№ 347).
Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими
місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі.
В ОНАХТ встановлено локальні комп’ютерні мережі та бездротовий
доступу до мережі Інтернет через WiFi. Користування Інтернет-мережею
безлімітне. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура,
кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам.
Для проведення досліджень та обробки обліково-аналітичних результатів
створено спеціалізований комп’ютерний _роце кафедри менеджменту і
логістики з відповідним програмним забезпеченням.
Офіційний веб-сайт ОНАХТ https://onaft.edu.ua містить інформацію про
освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні
підрозділи, правила прийому, контакти.
Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-наукової
програми викладені на освітньому порталі «Центр дистанційного
навчання»: http://www.dlc.onaft.edu.ua.
Всі
ресурси
бібліотеки
доступні
через
сайт
академії:
http://library.onaft.edu.ua/elc_new/page_lib.php. Читальний зал бібліотеки
забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет.
Крім фонду наукової (в т.ч. електронної) бібліотеки ОНАХТ, студенти
мають вільний доступ до бібліотеки кафедри управління бізнесом що
містить що містить примірники монографій, підручників та інших
навчальних посібників, які забезпечують навчальний _роцесс за
освітньою _роцессом_..
9 – Академічна мобільність
На основі двосторонніх договорів між ОНАХТ та університетами
України. Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність
для навчання та проведення досліджень в університетах та наукових
установах України. До керівництва науковою роботою здобувачів можуть
бути залучені провідні фахівців університетів України на умовах
індивідуальних договорів. Кредити, отримані в інших університетах
України, перезараховуються відповідно до довідки про академічну
мобільність
На основі двосторонніх договорів між ОНАХТ та вищими навчальними
закладами зарубіжних країн-партнерів. Індивідуальна академічна
мобільність можлива за рахунок участі у _роцессом_ проекту Еразмус +
Іноземні громадяни навчаються в ОНАХТ за загальнодержавними
програмами та договорами, укладеними з юридичними та фізичними
особами.
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Шифр

ОК 1.
ОК 2

Компоненти освітньої програми
Кількість
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
кредитів
практики, кваліфікаційна робота)
2
3
1. Обов’язкові компоненти ОП
1.1. Цикл загальної підготовки
Історія України та української культури
3
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
6

ОК 3

Вища математика

8

240

ОК 4

Інформатика та інформаційні технології

7

210

1

ОК 5
Українська мова та культура ділового спілкування
3
ОК 6
Філософія
3
ОК 7
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
3
Всього за циклом:
33
1.2. Цикл професійної підготовки
Вступ до фаху
5
ОК 8
Основи управління бізнесом
5,5
ОК 9
Основи підприємництва
4
ОК 10

Кількість
годин
4
90
180

90
90
90

Форма
підсумкового
контролю
5

екзамен
диф. залік 1
семестр
екзамен 2
семестр
диф. залік 1
семестр
екзамен 2
семестр
диф. залік 1
семестр
екзамен 2
семестр
екзамен
екзамен
екзамен

990

ОК 11
ОК 12
ОК 13
ОК 14
ОК 15
ОК 16

Економіка підприємства
Організація виробництва
Маркетинг

5
4
5

Менеджмент
Організація торгівлі
Товарознавство

4
4
9

ОК 17
ОК 18
ОК 19
ОК 20
ОК 21
ОК 22
ОК 23
ОК 24
ОК 25

Бухгалтерський облік
Основи митної справи
Комерційна діяльність
Діагностика внутрішнього стану підприємства
КР з дисципліни "Комерційна діяльність"
Бізнес-планування
Малий та середній бізнес
Мерчандайзинг
Потенціал і розвиток суб’єкта підприємницької
діяльності
Біржова діяльність
Організація власної справи з основами
інвестування в підприємницьку діяльність
Аналіз проектів
КР з дисципліни "Організація власної справи з
основами інвестування в підприємницьку
діяльність"

3
4
5
4
3
5
5
4

90
120
150
120
90
150
150
120

диф. залік
диф. залік
диф. залік
диф. залік
екзамен
екзамен
диф. залік
диф. залік
диф. залік 4
семестр
екзамен 5
семестр
екзамен
екзамен
екзамен
диф. залік
диф. залік
екзамен
диф. залік
диф. залік

4
4

120
120

екзамен
екзамен

4
5

120
150

диф. залік
екзамен
диф. залік

3

90

ОК 26
ОК 27
ОК 28
ОК 29

150
165
120

150
120
150
120
120

270
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ОК 30
ОК 31
ОК 32
ОК 33
ОК 34

Зовнішньоекономічна діяльність

4

Ознайомча практика
Виробнича практика
Переддипломна практика
Підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра і
атестація
Всього за циклом:
Загальний обсяг обов'язкових компонент:

4,5
6
6
27

ВК 1
ВК 2
ВК 3
ВК 4
ВК 5
ВК 6
ВК 7

146
179

120
135
180
180
810

*є можливість вибору дисципліни з іншої ОП

61
240,0

публічний
захист

4380
5370

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ З КАТАЛОГУ ОП*
9
270
Вибіркова компонента 1 семестру
12
360
Вибіркова компонента 2 семестру
8
240
Вибіркова компонента 3 семестру
16
480
Вибіркова компонента 4 семестру
3
90
Вибіркова компонента 5 семестру
6
180
Вибіркова компонента 6 семестру
7
210
Вибіркова компонента 7 семестру

Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

диф. залік
диф. залік
диф. залік
диф. залік

1830
7200

диф. залік
диф. залік
диф. залік
диф. залік
диф. залік
диф. залік
диф. залік
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Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг»
1 семестр

2 семестр

Історія
України та
української
культури

Іноземна мова
(за
професійним
спрямуванням)

Вища
математика

Інформатика та
інформаційні
технології

3 семестр

Основи
підприємниц
тва

Іноземна мова
(за
професійним
спрямуванням)

Вища
математика

Інформатика
та
інформаційні
технології

Українська
мова та
культура
ділового
спілкування
Філософія

Економіка
підприємства

4 семестр
Маркетинг

Менеджмент

Організація
торгівлі

Товарознавство

5 семестр
Діагностика
внутрішньог
о стану
підприємств
а
Бухгалтерський
облік

Основи
митної
справи

Товарознавство
Комерційна
діяльність

Вступ
до фаху

Основи
управління
бізнесом

Організація
виробництва

6 семестр

7 семестр

Бізнеспланування

Біржова
діяльність

Малий та
середній
бізнес

Аналіз
проектів

Економіка і
організація
інноваційної
діяльності

Мерчандайзинг

Безпека
життєдіяльност
і
та основи
охорони праці в
галузі

КР з
дисципліни
"Комерційна
діяльність"

Виробнича
практика

Вибіркова
компонента
5 семестру

Вибіркова
компонента
6 семестру

Зовнішньоеко
номічна
діяльність
Організація
власної справи
з основами
інвестування в
підприємницьк
у діяльність

КР з
дисципліни
"Організація
власної справи
з основами
інвестування в
підприємницьк
у діяльність"

Ознайомча
практика

Вибіркова
компонента
1 семестру

Вибіркова
компонента
2 семестру

Вибіркова
компонента
3 семестру

Вибіркова
компонента
4 семестру

Вибіркова
компонента
7 семестру

8 семестр
Переддипломна
практика

Підготовка
кваліфікаційної роботи
бакалавтра і
атестація
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація бакалаврів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної задачі або проблеми в сфері
підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій за невизначених умов і вимог.
Атестація здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої включаються не менше 3х представників роботодавців та їх об’єднань, відповідно до Положення про екзаменаційну
комісію https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/regulation_exam_com-1.pdf
Кваліфікаційна робота бакалавра виконується за тематикою, що визначена в ОНАХТ,
деталізацію вимог регламентовано Стандартом, ОП та внутрішніми документами й положеннями
ОНАХТ.
У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування, що
регламентується також «Положенням про академічну доброчесність в ОНАХТ»
https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-Integrity.pdf
Для публічного ознайомлення зі змістом кваліфікаційних робіт, вони розміщуються на
офіційному сайті ОНАХТ або його структурного підрозділу, або в електронному архіві, що
регламентовано відповідним Положенням «Про створення електронного архіву дипломних
проектів/робіт, кваліфікаційних робіт, курсових проектів/робіт здобувачів вищої освіти в Одеській
національній академії харчових технологій» https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/provision-eArchive.pdf
Характеристика системи внутрішнього забезпечення якості підготовки
В ОНАХТ функціонує система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
(система внутрішнього забезпечення якості https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/Provisionsystem-education-1.pd), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників ОНАХТ та
регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ОНАХТ, на
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі
самостійної роботи студентів;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім
процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та
кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у
наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;
9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення ОНАХТ якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система
внутрішнього забезпечення якості) за поданням ОНАХТ оцінюється Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання
та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення
якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої
освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей
обов’язковим компонентам освітньо-професійної програми
Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
Програмні ОК ОК ОК ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК
компетентності 1 2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
+ +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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+
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+
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CК11*
СК 12*

+
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+
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CК9

+
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+
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+
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
обов’язковими компонентами освітньо-професійної програми
Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
Програмні ОК ОК ОК ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК
результати 1 2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
навчання
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+ + + +
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+
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+
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+
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Примітка:* - оволодіння спеціальною (фаховою) компетенцією СК11* забезпечує програмний результат ПРН 21*;
- оволодіння спеціальною (фаховою) компетенцією СК12* забезпечує програмний результат ПРН 22*.

+
+
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ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
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