
 

СЕРТИФІКОВАНА ПРОГРАМА 

«Сучасне підприємництво» 

 

Рівень вищої освіти: перший 

 

Освітній ступінь: бакалавр 

 

Галузь знань / Спеціальність:   
всіх спеціальності 

 
Мета сертифікованої програми: формування теоретичних і 

практичних знань з організації та ведення підприємницької справи, набуття 

компетентностей з визначення пріоритетних напрямів та організації власного 

бізнесу, прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх та 

зовнішніх ринках, здатність використання набутих знань з питань 

підприємництва, торгівлі та біржових операцій в практичній діяльності. 

Програмні компетентності та результати навчання:  

компетентності:  
1) Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької діяльності 

або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

організації і функціонування підприємницьких структур і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов; 

2) Загальні компетентності: 

 здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, 

виявляти, ставити та вирішувати завдання у сфері професійної діяльності; 

 здатність працювати автономно та в команді, навички 

міжособистісної взаємодії; 

 здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

 здатність діяти відповідно та свідомо. 

3) Фахові компетентності: 

 знання  і розуміння теоретичних засад підприємницької діяльності; 

 розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин; 

 знання і розуміння нормативно-правового регулювання у сфері 

підприємницької діяльності; 

 здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юктури ринків і 

результатів діяльності у сфері підприємництва; 

 здатність формувати пакет документів, реєструвати підприємство і 

визначати ефективність бізнесу. 

результати навчання:  
1. Знати термінологію і мати базові й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого 

використання на практиці. 



2. Знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати на 

практиці. 

3. Демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури 

ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і 

біржових структур з урахуванням ризиків. 

4. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для 

забезпечення діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових 

структур. 

5. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур. 

6. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

7. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 

8. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з 

різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

9. Проявляти ініціативу і підприємливість в різних напрямах професійної 

діяльності, брати відповідальність за результати.  

10.  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. 

11.  Показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 

12.  Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології 

обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

 

Загальний обсяг сертифікованої програми: 24 кредити 

 
Вимоги до отримання сертифікату: успішне складання заліків з усіх 

дисциплін сертифікованої програми та презентація бізнес-плану 

 
Назва кваліфікації: консультант з підприємницької діяльності  

 
Кафедра, що забезпечує викладання дисциплін: управління 

підприємницькою та туристичною діяльністю (УПТД) 

 

Керівник програми: к.е.н.,  доц.  Метіль Т.К. 

 

 



2. Перелік дисциплін сертифікованої програми 
 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Кількість 

кредитів / годин 

Семестри, в яких 

планується 

вивчення 

СП 1 Основи 

підприємництва 

УПТД 4 3 

СП 2 Економіка і 

організація 

підприємницької 

діяльності 

УПТД 4 4 

СП 3 Основи бізнес-

планування 
УПТД 4 5 

СП 4 Підприємницькі 

ризики та управління 

ними 

УПТД 4 6 

СП 5 Тренінг-курс: бізнес-

планування 
УПТД 4 7 

СП 6 Підприємництво та 

бізнес-культура 
УПТД 4 8 

 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/rp_osnovy-pidpryyemnyctva_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/rp_osnovy-pidpryyemnyctva_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/ekonomika_i_orhanizacija_pidpryemnyc_koi_dijal_nosti-1.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/ekonomika_i_orhanizacija_pidpryemnyc_koi_dijal_nosti-1.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/ekonomika_i_orhanizacija_pidpryemnyc_koi_dijal_nosti-1.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/ekonomika_i_orhanizacija_pidpryemnyc_koi_dijal_nosti-1.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/rp_osnovy-biznes-planuvannja_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/rp_osnovy-biznes-planuvannja_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/rp_pidpryyemnycki-ryzyky-ta-upravlinnja-nymy-sp_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/rp_pidpryyemnycki-ryzyky-ta-upravlinnja-nymy-sp_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/rp_pidpryyemnycki-ryzyky-ta-upravlinnja-nymy-sp_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/rp_treninh-kurs-biznes-planuvannja_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/rp_treninh-kurs-biznes-planuvannja_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/pidpryemnyctvo_ta_biznes-kul_tura.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/pidpryemnyctvo_ta_biznes-kul_tura.pdf

