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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма «Комерційна діяльність» є нормативним 

документом, який регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, 

організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці фахівців у галузі 

культури і мистецтва.  

Освітньо-професійна програма «Комерційна діяльність» заснована на 

компетентнісному підході підготовки фахівців за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» у сфері фахової передвищої освіти, та визначає вимоги до рівня 

освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 

навчання, якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Програма є нормативним документом Вищого професійного училища № 21 

м. Миколаєва та встановлює вимоги до випускників училища відповідного рівня 

освіти певної спеціальності у вигляді переліку компетентностей та результатів 

навчання. 

 



 

1. Загальна характеристика 
 

Загальна інформація 
Повна назва закладу 

фахової передвищої 

освіти 
Вище професійне училище №21 м. Миколаєва 

Ступінь фахової 

передвищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Фаховий молодший бакалавр – Агент комерційних 

послуг 

Офіційна назва 

освітньо-професійної 

програми 
Комерційна діяльність 

Тип диплому та обсяг 

освітньо-професійної 

програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний 

ступінь, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання: на основі 

повної середньої освіти - 1 рік 5 місяців 
Організація, що 

акредитує 
Міністерство освіти і науки України 

Цикл/рівень НРК України - 5 рівень, FQ-EHEA - початковий рівень 

(короткий цикл), EQF-LL - 5 рівень 
Передумови  повна загальна середня освіта, освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник» 

Мова викладання українська мова 
Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньо-професійної 

програми 

https://vpu21.com.ua/ 

Мета освітньо-професійної програми 
Мета освітньо-

професійної 

програми 

підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми з 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності або у 

процесі навчання, що характеризуються комплексністю 

та невизначеністю умов та передбачають застосування  

положень і методів підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

Характеристика освітньо-професійної програми 
Офіційна назва 

освітньо-професійної 

програми 
Комерційна діяльність 

Предметна область Об’єкти вивчення та діяльності: діяльність з організації 

та функціонування підприємницьких, торговельних та 

біржових структур, що здійснюються для досягнення 

економічних і соціальних результатів 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати 

типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми з 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Теоретичний зміст предметної області: поняття, 



 

категорії, концепції, принципи, положення 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності і 

методологія їхнього використання для організації̈ та 

ефективного функціонування підприємницьких, 

торговельних, біржових структур 

Методи, методики і технології: загальнонаукові й 

спеціальні методи, професійні методики і технології, 

застосування яких дозволяє вирішувати типові 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми з організації, 

ефективного функціонування і розвитку 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

Інструменти та обладнання: інформаційно-

комунікаційні системи та технології, прилади та 

обладнання, необхідні для формування професійних 

компетентностей фахового молодшого бакалавра з 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
Орієнтація освітньо-

професійної 

програми 

Освітньо-професійна програма базується на 

загальновідомих положеннях та результатах сучасних 

наукових досліджень у сфері підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності в рамках яких можлива подальша 

професійна кар’єра. 
Основний фокус 

освітньо-професійної 

програми 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 

підготовки фахівців здатних самостійно використовувати 

(впроваджувати) інформаційні системи і технології в 

комерційній діяльності, надання інформаційно-

консультативних послуг, управління фінансами та 

ціновою політикою на підприємствах та в установах, 

організації й координації їх роботи. 

Ключові слова: комерційна діяльність, статистика, 

логістика, економіка підприємства, фінансовий облік, 

зовнішньоекономічна діяльність 
Особливості   

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 

працевлаштування 
Фаховий молодший бакалавр освітньо-професійної 

програми «Комерційна діяльність» підготовлений до 

виконання професійних функцій за одним або 

декількох видів економічної діяльності та здатний 

виконувати зазначенні професійні роботи згідно ДК 

003:2010: 

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. 

Подальше навчання 
Можливості продовження освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

Викладання та оцінювання 
Викладання та 

навчання 
Освітньо-професійна програма забезпечує проблемно-

орієнтоване навчання, самонавчання. 

Викладання проводиться за наступними формами: 

лекції, мультимедійні лекції, семінари, практичні 

заняття, практичні роботи, самостійне навчання, 

індивідуальні заняття, тренінги, майстер - класи. 
Оцінювання  Тестування знань, поточний контроль (тестування), 

перевірка складання конспектів, презентації, екзамени в 

письмовій та комбінованій формах, заліки, захист 

курсових проектів, захист звітів з практик, захист 

дипломного проекту, залучення студентів до участі в 

конкурсах, олімпіадах та науково-дослідних заходах. 

Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення До реалізації програми залучається не менше 25% 

педагогічних працівників з вищою кваліфікаційною 

категорією. Педагогічні працівники один раз на п’ять 

років проходять стажування та підвищення 

кваліфікації. 
Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Використання комп’ютеризованих класів, проекційної 

техніки, спеціалізованих лабораторій, стендів, 

наочного приладдя, макетів та використання сучасних 

прикладних програм: Microsoft Office, Microsoft Visio. 
Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання електронного навчання на основі 

авторських розробок педагогічних працівників, сайти 

училища та методичних комісій. 

 

 

  



 

2. Перелік компетентностей випускника 

Програмні компетентності 

Компетенція 
Шифр 

компетенції 

Інтегральна компетентність 
 

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, торговельних, 

біржових структур та може характеризуватися певною 

невизначеністю умов; нести відповідальність за результати 

своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у 

визначених ситуаціях. 

 

Загальні компетентності: ЗК 

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 1 

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 2 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях ЗК 3 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово 

ЗК 4 

Здатність спілкуватися іноземною мовою ЗК 5 

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології 

ЗК 6 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел 

ЗК 7 

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість ЗК 8 

Спеціальні компетентності СК 

Здатність враховувати основні закономірності та сучасні 

досягнення у підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності 

СК 1 

Здатність обирати та використовувати дповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо діяльності 

підприємства 

СК 2 

Здатність застосовувати інноваційні підходи у діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур 

СК 3 



 

Здатність визначати характеристики товарів і послуг у 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності 

СК 4 

Здатність здійснювати діяльність із дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності 

СК 5 

Здатність виконувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур 

СК 6 

Здатність застосовувати основи обліку, оподаткування і 

страхування у підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності 

СК 7 

Здатність визначати і задовольняти потреби споживачів як 

пріоритетних суб’єктів ринку 

СК 8 

Здатність застосовувати моделі електронної комерції у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності 

СК 9 

Здатність використовувати логістичні системи у 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності 

СК 10 

 

Програмні результати навчання 

 

Уміти: РН 1. Знати свої права, як члена суспільства, цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина України. 

РН 2. Застосовувати знання, розуміння закономірностей 

та сучасних досягнень у підприємницькій, торговельній 

та біржовій діяльності із професійною метою. 

РН 3. Володіти державною та іноземною мовами у 

професійній діяльності. 

РН 4. Використовувати сучасні комп’ютерні й 

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, торговельної та 

біржової діяльності. 

РН 6. Проявляти ініціативу та підприємливість, 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 проєктів управлінських рішень щодо 

створення й функціонування підприємницьких, 



 

торговельних і біржових структур. 

РН 9. Застосовувати інноваційні підходи у 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

РН 10. Визначати характеристику товарів і послуг у 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за 

допомогою сучасних методів. 

РН 11. Знати основи нормативно-правового забезпечення 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур і застосовувати їх на практиці. 

РН 12. Виконувати професійні завдання з організації̈ 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

РН 13. Застосовувати отримані навички з основ обліку, 

оподаткування і страхування у підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

РН 14. Визначати потреби споживачів для формування 

асортименту товарів у підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 

РН 15. Застосовувати моделі електронної комерції в 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

РН 16. Використовувати логістичні системи у 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.  

РН 17. Визначати основні показники діяльності 

підприємницьких, торговельних і біржових структур для 

забезпечення їх ефективності 

 

 

  



 

3. Перелік освітніх компонентів 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 

робота 

Кіл-ть 

кредит

ів 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

1 2 3 4 

1. Нормативні навчальні дисципліни 

1.1 Дисципліни, що формують загальні компетентності 

ЗК.1.1.01 Основи філософських знань 1,5 залік 

ЗК.1.1.02 Культорологія 1,5 залік 

ЗК.1.1.03 Фізичне виховання  3 залік 

ЗК.1.1.04 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

1,5 
екзамен 

ЗК.1.1.05 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)  

4,5 
екзамен 

ЗК.1.1.06 Правознавство  1 залік 

ЗК.1.1.07 Історія України 1,5 екзамен 

ЗК.1.1.08 Соціологія 1,5 залік 

ЗК.1.1.09 Політична економія   1 залік 

ЗК.1.1.10 Безпека життєдіяльності 1,5 екзамен 

ЗК.1.1.11 Вища математика 2 залік 

ЗК.1.1.12 Основи екології 1,5 екзамен 

ЗК.1.1.13 Інформатика і комп'ютерна техніка 3 залік 

ЗК.1.1.14 Економіка підприємства  2 залік 

ЗК.1.1.15 Статистика 1,5 залік 

ЗК.1.1.16 Фінанси підприємств 1,5 залік 

Разом за циклом 30  

2. Дисципліни, що формують спеціальні компетентності 

СК1.2.01 Комерційне товарознавство 3 екзамен 

СК1.2.02 

Комерційна діяльність  

3 залік, 

курсова 

робота 

СК1.2.03 Товарний ринок і електронна комерція 3 залік 

СК1.2.04 Зовнішньоекономічна діяльність і логістика 3 екзамен 

СК1.2.05 Комунікаційна діяльність  1,5 залік 

СК1.2.06 Основи ринкових досліджень  2 залік 

СК1.2.07 Маркетингова цінова політика  1 залік 

СК1.2.08 Підприємницька і біржова діяльність 1,5 залік 

СК1.2.09 Фінансовий облік 3 екзамен 

СК1.2.10 Інформаційні системи і технології в 

комерційній діяльності  

1,5 
залік 

СК1.2.11 Основи охорони праці  1 залік 

СК1.2.13 Навчальна практика зі спеціальності 3  



 

СК1.2.14 Технологічна практика  4,5 залік 

СК1.2.15 Комплексний кваліфікаційний екзамен 1,5  

Разом за циклом 32,5  

Загальний обсяг нормативних компонент 62,5  

2. Вибіркові навчальні дисципліни 

2.1 За вибором закладу освіти 

ВНД2.1.1 Трудове право 2 залік 

ВНД2.1.2 Конфліктологія 3 залік 

ВНД2.1.3 Основи іміджеології 2 залік 

ВНД2.1.4 Інформаційний консалтинг 2 залік 

ВНД2.1.5 Основи малого бізнесу 2 залік 

ВНД2.1.6 Податкова система 3 залік 

2.2 За вибором здобувачів освіти 

ВНД2.2.1 Дисципліни за вибором здобувачів освіти 9  

Загальний обсяг вибіркових компонент 23  

Семестровий контроль 4,5  

Загальний обсяг освітньої програми 90  

 

  



 

4. Форма атестації здобувачів освіти 

Форма 

атестації 

здобувачів 

фахової 

передвищої 

освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми 

«Комерційна діяльність» проводиться у формі комплексного 

кваліфікаційного екзамену. 

Вимоги до 

заключної 

кваліфікаційної 

роботи 

Атестація випускників освітньо-професійної програми 

спеціальності – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» проводиться у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту зі спеціальності та завершується 

видачею документу встановленого зразка про присудження 

йому ступеня фахового молодшого бакалавра із 

присвоєнням кваліфікації: агент комерційних послуг. 
Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

  



 

5. Структурно-логічна схема освітньої програми 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

 

У Вищому професійному училищі № 21 м. Миколаєва функціонує 

система внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти, яка 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1. визначення принципів та процедур забезпечення якості фахової 

передвищої освіти; 

2. здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм; 

3. щорічне оцінювання здобувачів фахової передвищої освіти,  

педагогічних працівників закладу фахової перед вищої освіти та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу 

фахової перед вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший 

спосіб; 

4. забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

5. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів освіти, за 

кожною освітньою програмою; 

6. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7. забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

фахової передвищої освіти та кваліфікації; 

8. інших процедур і заходів, спрямованих на підвищення якості 

освіти. 

 

 


