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Преамбула 

Освітньо-професійна програма «Маркетингова діяльність» є нормативним 

документом, який регламентує  нормативні, компетентності, кваліфікаційні, 

організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці фахового молодшого 

бакалавра у галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 

Підприємництво,торгівля та біржова діяльність. 

Освітньо-професійну програму розроблено на основі Стандарту фахової 

передвищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності  

076 Підприємництво,торгівля та біржова діяльність затвердженого та введеного 

в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 22.06.2021 р. № 704. 

Освітньо-професійна програма заснована на компетентнісному підході 

підготовки фахівця у галузі знань 07 Управління та адміністрування 

спеціальності 076 Підприємництво,торгівля та біржова діяльність. Освітньо-

професійна програма розроблена проєктною групою у складі: 

 

ГОЛОВА ПРОЄКТНОЇ ГРУПИ: 

Бурлюк Марина Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

завідувач інженерно-економічного відділення.   

 

ЧЛЕНИ ПРОЄКТНОЇ ГРУПИ: 

Вітряк Алла Олександрівна, спеціаліст першої категорії, викладач 

економічних дисциплін;          

Дильова Юлія Анатоліївна, спеціаліст другої категорії, викладач 

економічних дисциплін.       

 

КОНСУЛЬТАНТИ: 

 Сисін Ярослав Іванович, директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю “Абетка” 

Дідик Олег Миколайович, керуючий Кам’янець-Подільським відділенням 

№1 Південно-західного регіонального управління ПАБ КБ “Приватбанк” 



Профіль освітньо-професійної програми фахового молодшого 

бакалавра 

«Маркетингова діяльність» 

зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

1. Загальна інформація 

Повна назва навчального 

закладу 

Кам’янець-Подільський фаховий коледж індустрії, 

бізнесу та інформаційних технологій. 

Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр   

Офіційна назва освітньо-

професійної  програми 

«Фінанси і кредит» 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Форми  

здобуття освіти 

денна, дистанційна 

Освітня кваліфікація фаховий молодший бакалавр  з  

підприємництва,торгівлі та біржової  діяльності 

Професійна кваліфікація  

Кваліфікація  

в дипломі 

 

Освітньо-професійний ступінь −  фаховий молодший 

бакалавр 

Спеціальність −  Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Освітньо-професійна програма –   «Маркетингова 

діяльність» 

Тип диплому  та обсяг 

освітньо-професійної програми 

Диплом  фахового молодшого бакалавра, 120 кредитів 

ЄКТС. Термін навчання:  на основі базової загальної 

середньої освіти 2 роки 10 місяців; на основі повної 

загальної середньої освіти  1 рік 10 місяців. 

Наявність акредитації  

Рівень НРК України –  5 рівень 

Передумови Базова загальна середня освіта / повна загальна середня 

освіта 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої програми 2027 р. 

Інтернет - адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

http://kpik.org.ua 

Опис предметної області 

 

Об’єкт вивчення та/або 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 організації та 

ефективного функціонування підприємницьких, 



торговельних, біржових структур.  

Методи, методики та 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. 

Форми організації освітнього процесу: лекції, 

мультимедійних лекції, інтерактивних лекції, семінари, 

практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне 

навчання на основі підручників та конспектів, 

консультації з викладачами, написання курсових робіт. 

Академічна мобільність Участь в програмах внутрішньої академічної 

мобільності 

Академічні права випускників Здобуття освіти за: 

початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; 

першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій̆ в системі освіти 

дорослих, у тому числі післядипломної освіти 

Працевлаштування 

випускників 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої 

організаційно-правової форми (комерційні, 

некомерційні, державні, муніципальні), у яких 

випускники працюють як виконавці маркетингових 

служб; органи державного та муніципального 

управління; структури, у яких випускники є 

підприємцями, що створюють та розвивають власну 

справу. Випускники можуть працювати на посадах: 

молодшим спеціалістом департаменту маркетингу, 

підрозділів збуту й логістики; підрозділів товарної та 

цінової політики; підрозділу з маркетингових 

досліджень; молодшого спеціаліста у сферах 

маркетингового менеджменту та маркетолога-

аналітика; молодшого спеціаліста із зв'язків з 

громадськістю та PR, молодшого спеціаліста з 

інтернет- маркетингу, тощо 
 

2. Перелік компетентностей випускника 

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) 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. 

Спеціальні  

компетентності (СК) 

СК 1. Здатність враховувати основні закономірності й 

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 в 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

СК 4. Здатність визначати характеристики товарів і 

послуг у підприємницькій, торгівельній та біржовій 

діяльності. 

СК 5. Здатність здійснювати діяльність із дотриманням 

вимог нормативно-правових документів у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності. 

СК 6. Здатність виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних 

та біржових структур. 

СК 7. Здатність застосовувати основи обліку, 

оподаткування та страхування в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

СК 8. Здатність визначати та 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 в 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 



3. Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання 

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. 
 

4. Форми оцінювання та атестації здобувачів фахової передвищої 

освіти 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, комплексні 

контрольні роботи, захист курсових робіт, захист звітів 

про проходження навчальної та виробничої практики, 

кваліфікаційний іспит, тощо. 

Форми  атестації здобувачів 

фахової передвищої освіти 

Атестація зі спеціальності здійснюється у формі 

кваліфікаційного іспиту. 

Вимоги до кваліфікаційного 

іспиту 

 

Кваліфікаційний іспит має передбачати оцінювання 

результатів навчання, визначених цим стандартом та 

відповідною освітньо-професійною програмою. 



 

5. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОП 

Дисципліни, що формують загальні компетенції 

ЗК 2 Історія української державності 1,5 Залік 

ЗК 5 Іноземна мова(за професійним спрямуванням) 4,5 Залік 

ЗК 1 Правознавство 1,0 Залік 

ЗК 4 Українська мова за професійним спрямуванням 1,0 Залік 

ЗК 2 Фізичне виховання 3,0 Залік 

ЗК 2 Політична економія 6,0 Залік 

ЗК 2 Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності 1,5 Залік 

ЗК 6 

ЗК 7 Інформатика і комп'ютерна техніка 1,5 
Залік 

ЗК 7 Вища математика 3,0 Залік 

ЗК 2 Екологія 1,5 Залік 

Дисципліни, що формують професійні компетентності 

СК 8 Маркетинг 3,0 Залік 

СК 9 Електронна комерція 2,0 Залік 

СК 10 Логістика 3,0 Залік 

СК 8 Реклама і стимулювання продажу 1,5 Залік 

СК 4 Комерційна діяльність 4,5 Залік 

СК 8 Ринкові дослідження 3,0 Залік 

СК 8 Організація закупівлі та продажу 2,0 Залік 

СК 1, СК 3, СК 

4, СК 5, СК 6 Розроблення товару 2,0 
Залік 

СК 1, СК 3, СК 

4, СК 5, СК 6 Біржова діяльність 3,0 
Залік 

СК 2 Ціноутворення 1,5 Залік 

СК 2 Статистика ринку товарів та послуг 1,5 Залік 

СК 1, СК 3, СК 

4, СК 5, СК 6 Підприємницька діяльність 5,0 

Залік 

СК 2 Економіка, організація та планування виробництва 5,0 Залік 

СК 7 Бухгалтерський облік 3,0 Залік 

СК 2 Фінанси суб’єктів господарювання 3,0 Залік 

СК 7 Фіскальна система 1,5 Залік 

СК 2 Гроші та кредит 6,0 Залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 75  

2. Вибіркові компоненти освітньої програми 

За вибором закладу 18  

СК 1 Соціологія 1,5 Залік 

СК 2, СК 6 Менеджмент 3,0 Залік 

СК 7 Страхування 3,0 Залік 

СК 7 Оподаткування суб’єктів підприємництва 1,5 Залік 

СК 3 Тренінг-курс «Інтернет банкінг» 3,0 Залік 



1 2 3 4 

СК 7 Тренінг-курс «Парус-Підприємство 8» 3,0 Залік 

За вибором здобувача освіти 12  

Загальний обсяг вибіркових компонентів 30  

3. Практична підготовка молодшого спеціаліста 

СК 08 Навчальна практика 4 Залік 

СК 08 Комплексна навчальна практика зі спеціальності 5,5 Залік 

СК 08 Переддипломна практика 4 Залік 

 Загальний обсяг практичної підготовки 13,5  

 Екзаменаційні сесії 1,5  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120  

 

 



6. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



7. Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 
Класифікація 

компетентностей за 

НРК 

/Компетентності 

Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальність і 

автономія 

 

Зн 1. Всебічні 

спеціалізовані емпіричні 

та теоретичні знання у 

сфері навчання та/або 

професійної діяльності, 

усвідомлення меж цих 

знань. 

 

Ум 1. Широкий спектр 

когнітивних та 

практичних 

умінь/навичок, 

необхідних для 

розв’язання складних 

задач у спеціалізованих 

сферах професійної 

діяльності та/або 

навчання.  

 

Ум 2. Знаходження 

творчих рішень або 

відповідей на чітко 

визначені конкретні та 

абстрактні проблеми на 

основі ідентифікації та 

застосування даних.  

 

Ум 3. Планування, аналіз, 

контроль та оцінювання 

власної роботи та роботи 

інших осіб у 

спеціалізованому 

контексті 

К 1. Взаємодія з 

колегами, керівниками та 

клієнтами у питаннях, що 

стосуються розуміння, 

навичок та діяльності у 

професійній сфері та/або 

у сфері навчання. 

 

К 2. Донесення до 

широкого кола осіб 

(колеги, керівники, 

клієнти) власного 

розуміння, знань, 

суджень, досвіду, зокрема 

у сфері професійної 

діяльності 

 

ВА 1. Організація та 

нагляд (управління) в 

контекстах професійної 

діяльності або навчання в 

умовах непередбачуваних 

змін.  

 

ВА 2. Покращення 

результатів власної 

діяльності і роботи 

інших.  

 

ВА 3. Здатність 

продовжувати навчання з 

деяким ступенем 

автономії 

 

Загальні компетентності 

ЗК 1.Здатність 

реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, усвідом-

Зн1  К1, К2  



лювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) сус-

пільства 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 

Зн1  К1  

ЗК 3. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях 

Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К1, К2 ВА1, ВА2 

ЗК 4. Здатність 

спілкуватися державною 

мовою як усно, так і 

письмово 

Зн1 Ум1 К1, К2 ВА1, ВА3 

ЗК 5. Здатність 

спілкуватися іноземною 
Зн1 Ум1 К1, К2 ВА3 



мовою 

ЗК 6. Здатність 

використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні технології 

Зн1 Ум1, Ум2 К1, К2 ВА1, ВА2 

ЗК 7. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел 

Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К1, К2 ВА2, ВА3 

ЗК 8. Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість 

 

Зн1   Ум1, Ум2, Ум3 К1, К2 ВА2 

Спеціальні компетентності 

СК 1. Здатність 

враховувати основні 

закономірності й  сучасні 

досягнення у 

підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності 

Зн1 Ум2, Ум3 К1, К2 ВА1, ВА2 

СК 2. Здатність обирати 

та використовувати 

відповідні методи, 

інструментарій для 

обґрунтування рішень 

щодо діяльності 

підприємства 

Зн1 Ум1, Ум2 К1 ВА1, ВА2 

СК 3. Здатність 

застосовувати інноваційні 

підходи в діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур 

Зн1 Ум2, Ум3 К1, К2 ВА1, ВА2 

СК 4. Здатність визначати 

характеристики товарів і 
Зн1 Ум1 К1 ВА2 



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 

Зн1 Ум1 К1 ВА1, ВА2 

СК 6. Здатність 

виконувати професійні 

завдання з організації 

діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур 

Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К1 ВА1, ВА2 

СК 7. Здатність 

застосовувати основи 

обліку, оподаткування та 

страхування в 

підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності 

Зн1 Ум1, Ум3 К1, К2 ВА2 

СК 8. Здатність визначати 

та задовольняти потреби 

споживачів як 

пріоритетних суб’єктів 

ринку 

Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К1, К2 ВА1, ВА2 

СК 9. Здатність 

застосовувати моделі 

електронної комерції у 

сфері підприємницької, 

торговельної та біржовій 

Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К1, К2 ВА1, ВА2 



діяльності 

СК 10. Здатність 

використовувати 

логістичні системи в 

підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності 

Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К1, К2 ВА2 

 

 

8. Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 
 

Результати навчання 

Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 
ЗК1 ЗК2 ЗК

3 

ЗК4 ЗК

5 

ЗК6 ЗК7 ЗК

8 

СК1 СК

2 

СК3 СК4 СК5 СК

6 

СК7 СК8 СК

9 

СК10 

 

 

РН 1 + +       +          

РН 2   +    +   +         

РН 3    + +       +     + + 

РН 4      + +    +   +   +  

РН 5      + +      +    + + 

РН 6        + +  +  + +    + 

РН 7         +   +  + +  + + 

РН 8          + + +       

РН 9   +   +  +   +   +     

РН 10   +         +    +   



РН 11   +     +    + + + +   + 

РН 12   +        +  + +    + 

РН 13   +     +      +     

РН 14   + +   + +    +    + +  

РН 15    + + +  +   +      +  

РН 16    + +  +     +      ++ 

РН 17   +    +       +     

 

 


