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ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма (далі – освітня програма або ОП) 
відповідає Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 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 13.11.2018 р. 
№ 1243. 

Розроблено проектною групою зі спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» Навчально–наукового інституту економіки, 
менеджменту та міжнародного бізнесу Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» у складі: 

 
Голова групи забезпечення якості освітньої програми – Володимир 

СИСОЄВ, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
підприємництва, торгівлі і логістики.  

Члени групи: 
1. БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Олександр Борисович – кандидат технічних 

наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі і логістики. 
2. ЗАМУЛА Олексій Олександрович – кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі і логістики. 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

076 – ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1 – Загальна інформація 
Вищий навчальний 
заклад та структурний 
підрозділ 

Національний технічний університет “Харківський 
політехнічний інститут”, навчально–науковий 
інститут економіки, менеджменту та міжнародного 
бізнесу, кафедра підприємництва, торгівлі і 
логістики 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Бакалавр; бакалавр підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Логістика та митна справа 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 
термін навчання  3 роки 10 місяців 

Наявність акредитації Сертифікат НД № 2196926 термін дії до 01.06.2022р. 
Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, QF–EHEA – перший цикл, 

EQF–LLL – 6 рівень 
Передумови Повна середня освіта 
Мова викладання Українська 
Термін дії освітньої 
програми 

Відповідно до терміну дії сертифікату про 
акредитацію. 

Посилання на 
постійне розміщення 
опису освітньої 
програми 

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/osvitni-programy-
bakalavr/ 
http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/obrazovatelnaya-
programma/ 
2 – Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати  практичні  
проблеми  та  складні спеціалізовані задачі, що характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов, у сфері логістичного та митного 
забезпечення діяльності підприємницьких та торговельних структур 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація) 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. 
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність. 
Об’єкт вивчення: управління логістичними потоками 
і процесами митного обслуговування в діяльності 
підприємницьких та торговельних структур. 
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 
вирішувати практичні проблеми та складні 
спеціалізовані завдання, що характеризуються 
комплексністю та невизначеністю управління 



логістичними потоками і процесами митного 
обслуговування у сфері діяльності підприємницьких 
та торговельних структур. 
Теоретичний зміст предметної області: поняття, 
категорії, теорії і концепції, які визначають тенденції 
і закономірності функціонування й розвитку 
логістики та митної справи; функції, методи, 
технології та управлінські рішення у логістиці та в 
митній справі. 
Методи, методики та технології: загальнонаукові та 
специфічні методи дослідження; методи реалізації 
функцій управління логістичними потоками і 
процесами митного обслуговування; технології 
обґрунтування управлінських рішень, що дозволяють 
оптимізувати логістичні витрати та досягти високого 
рівня якості обслуговування клієнтів.  
Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-
комунікаційне обладнання, інформаційні системи та 
програмні продукти, що застосовуються в логістиці і 
митній справі 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма з прикладною 
орієнтацією.  
Орієнтована на сучасні професійні та наукові 
досягнення в логістиці і митній справі, їх ефективне  
використання у сфері  підприємництва та торгівлі, в 
межах яких можлива подальша професійна і наукова 
кар’єра здобувача вищої освіти 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Загальна освіта за спеціальністю 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  
Ключові слова: підприємництво, торгівля, економіка, 
комерційна діяльність, комерційна логістика, митна 
справа, митна логістика, функціональна логістика, 
логістичні системи, управління ризиками, логістичні 
рішення, міжнародна логістика, митні процедури 

Особливості 
програми 

Підготовка фахівців з логістики та митної справи 
фокусується на використанні знань, вмінь та навичок 
щодо управління логістичною діяльністю 
підприємницьких та торговельних структур з 
урахуванням їх митного обслуговування в умовах 
глобалізації, інтеграції та розвитку міжнародних 
економічних взаємозв’язків, з метою мінімізації 
загальних логістичних витрат і підвищення якості 
обслуговування клієнтів. 
Освітньо-професійна програма в рамках 
університетських підписаних угод щодо 



європейської науково-освітньої інтеграції надає 
змогу студентам пройти стажування за кордоном та 
включає в себе програму академічної мобільності.  
Особливістю програми є інтегрованість  підготовки 
за різними напрямками – підприємництво, торгівля, 
логістика та митна справа, а також участь у розробці 
стартап-проєктів 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 
навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Випускники можуть працювати за такими 
професіями (згідно Національного класифікатора 
професій ДК 003:2010):  
2419.2 Економіст із збуту.  Логіст; 
2441.2 Економіст з матеріально-технічного 
забезпечення; 
3119 Диспетчер з міжнародних перевезень. 
Диспетчер служби перевезень  
3340 Інструктор із заготівельної діяльності; 
3411 Брокер. Дилер; 
3415 Агент комерційний. Агент торговельний. 
Представник торговельний. Торговець комерційний; 
3416 Закупники;  
3419 Інспектор торговельний. Організатор з 
постачання. Організатор із збуту;   
3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу 
товарів;  
3422 Агент з митного оформлення вантажів та 
товарів. Агент з передачі вантажу на прикордонній 
станції (пункті). Експедитор. Експедитор 
транспортний; 
3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні 
брокери;  
3441 Інспектори митної служби 

Подальше навчання Здобуття  освіти  за  другим  (магістерським)  рівнем  
вищої освіти.  Набуття  додаткових  кваліфікацій  в  
системі післядипломної освіти 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Викладання базується на компетентнісному підході з 
акцентом на проблемно-орієнтоване, практичне та 
студентоцентроване навчання, яке проводиться у 
формі лекцій, семінарів, практичних занять, 
тренінгів, консультацій, самостійного вивчення, 
виконання курсових проектів (робіт) на основі 
опрацювання підручників, посібників, періодичних 
наукових видань, даних щодо логістичної діяльності 



підприємницьких і торговельних структур та їх 
митного обслуговування; використання 
дистанційного навчання в системі Offiсе 365 

Оцінювання Поточне опитування, тестування знань, контрольні 
та індивідуальні завдання, презентації,  захист 
курсових проектів (робіт), звіти про практику, 
семестрові заліки і екзамени, публічний захист 
кваліфікаційної бакалаврської роботи  

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані  
завдання та проблеми у сферах підприємницької,  
торговельної, логістичної діяльності та митної 
справи або в процесі навчання, що передбачає 
застосування теорій та методів організації і 
функціонування підприємницьких,  торговельних, 
логістичних та митних структур,  і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов 

Загальні 
компетентності  
 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу. 
ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в 
практичних ситуаціях. 
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як 
усно, так і письмово. 
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. 
ЗК 13. Здатність виявляти знання і розуміння основ 
та проблем функціонування сучасної економіки на 
мікро- та макрорівнях 

Спеціальні (фахові) 
компетентності  

СК  1.  Критичне  осмислення  теоретичних  засад 
підприємницької, торговельної та біржової 
діяльності. 
СК 2. Здатність обирати та використовувати 
відповідні методи, інструментарій для обґрунтування 
рішень щодо створення, функціонування 
підприємницьких, торговельних і біржових структур. 
СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії 
суб’єктів ринкових відносин. 
СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в 
діяльності підприємницьких, торговельних та 
біржових структур. 
СК 5. Здатність визначати та оцінювати 
характеристики товарів і послуг в підприємницькій, 
торговельній, біржовій діяльності. 
СК 6. Здатність здійснювати діяльність з 
дотриманням вимог нормативно-правових 
документів у сфері підприємницької, торговельної та 
біржової діяльності. 
СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні 
завдання з організації діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових структур. 
СК 8.  Здатність  застосовувати  основи  обліку  та 
оподаткування в підприємницькій, торговельній, 
біржовій діяльності. 
СК 9. Здатність до організації зовнішньоекономічної 
діяльності  підприємницьких,  торговельних  і 
біржових структур. 
СК 10.  Здатність  до  бізнес-планування, оцінювання 
кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової практики з 
урахуванням ризиків. 
СК 11. Здатність здійснювати управління 
логістичною діяльністю в різних функціональних 
сферах підприємницьких та торговельних структур. 
СК 12. Здатність виявляти знання та розуміння основ 
та проблем організації митної справи. 
СК 13. Здатність виконувати функції логістики у 



процесі митної переробки вантажів 
Спеціальні (фахові) 
компетентності за 
вибірковим блоком 01 

СК 14.1 Здатність формувати систему логістичного 
сервісу та організовувати логістичне обслуговування 
споживачів. 
СК 15.1 Здатність до управління логістичними 
потоками в ланцюгах постачання та окремих 
функціональних сферах діяльності підприємницьких 
та торговельних структур з використанням 
організаційного, технологічного, технічного та 
інформаційного забезпечення функцій логістики. 
СК 16.1 Здатність розробляти рішення з логістики з 
урахуванням ризиків із використанням методичного 
інструментарію управління 

Спеціальні (фахові) 
компетентності за 
вибірковим блоком 02 

СК 14.2 Здатність аналізувати та інтегрувати 
логістичну концепцію у зовнішньоекономічну 
діяльність підприємницьких та торговельних 
структур, визначати основні категорії міжнародної 
логістики. 
СК 15.2 Здатність здійснювати митне оформлення 
товарів в різних митних режимах та процедури 
митного контролю, визначати митну вартість 
товарів, розраховувати митні платежі та 
застосовувати методи нетарифного регулювання ЗЕД 
для забезпечення митної безпеки держави. 
СК 16.2 Здатність обґрунтовувати логістичні 
рішення в зовнішньоекономічній діяльності 
підприємницьких та торговельних структур 

7 – Програмні результати навчання 
Програмні результати 
навчання за 
спеціальністю 
(визначені стандартом 
вищої освіти 
спеціальності) 

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. 
ПРН 21. Знати та використовувати економічну 
термінологію, розуміти принципи економічної науки 
і базові концепції мікро- та макроекономіки. 
ПРН 22. Застосовувати логістичний підхід до 
управління ресурсами і визначати шляхи оптимізації 
матеріальних потоків в підприємницькій та 
торговельній діяльності. 
ПРН 23. Знати термінологію та основи організації 
митної справи. 
ПРН 24. Застосовувати знання й уміння для 
організації логістичного забезпечення процесу 
митної переробки вантажів 
ПРН 25.1. Організовувати логістичне 
обслуговування споживачів та оцінювати рівень 
логістичних послуг. 
ПРН 26.1. Демонструвати навички управління 
матеріальними потоками в ланцюгах постачання та 
окремих функціональних сферах діяльності 
підприємницьких та торговельних структур з 
використанням організаційного, технологічного, 
технічного та інформаційного забезпечення функцій 
логістики. 
ПРН 27.1. Володіти методами та інструментарієм для 
обґрунтування рішень з логістики з урахуванням 
ризиків.  
ПРН 25.2. Застосовувати знання та уміння щодо 
реалізації функцій логістики в зовнішньоекономічній 
діяльності підприємницьких та торговельних 
структур 
ПРН 26.2. Здійснювати митне оформлення товарів в 
різних митних режимах, процедури митного 
контролю, визначати митну вартість товарів, 



розраховувати митні платежі та застосовувати 
методи нетарифного регулювання ЗЕД для 
забезпечення митної безпеки держави. 
ПРН 27.2. Володіти методичним інструментарієм 
розробки логістичних рішень в зовнішньо-
економічній діяльності підприємницьких та 
торговельних структур 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти згідно з діючим законодавством України 
(Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 
2015 р. № 1187 (зі змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ № 365 від 24 березня 2021 р.). 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Відповідає технологічним вимогам щодо 
матеріально-технічного забезпечення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим 
законодавством України (Постанова кабінету 
міністрів України «Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти» від 30 грудня 2015 р., № 1187 (зі змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМ № 365 від 24 
березня 2021 р., Додаток 17).  
Використання комп’ютеризованих класів, 
проекційної техніки, сучасних прикладних програм, 
спеціалізованих лабораторій та стендів, обладнаних 
механізмами й технікою, що використовується в 
складській та транспортній логістиці 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Відповідає технологічним вимогам щодо навчально-
методичного та інформаційного забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з 
діючим законодавством України (Постанова кабінету 
міністрів України «Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти» від 30 грудня 2015 р., № 1187 (зі змінами, 
внесеними згідно з Постановою № 365 від 24 березня 
2021 р., Додаток 18). 
Навчальні та наукові фонди, електронні ресурси 
бібліотеки НТУ «ХПІ», Харківської державної 
наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка, Інтернет-
ресурси  
9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна Внутрішня академічна мобільність, що реалізується 



мобільність здобувачами вищої освіти за освітньою програмою у 
вищих навчальних закладах (наукових установах) – 
партнерах Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» в межах 
України 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Міжнародна академічна мобільність, що реалізується 
здобувачами вищої освіти за освітньою програмою у 
вищих навчальних закладах (наукових установах) – 
партнерах поза межами України.  
Академічна мобільність на основі двосторонніх 
договорів між Національним технічним 
університетом «Харківський політехнічний інститут» 
та Отто фон Геріке Університет Магдебурга 
(Німеччина); Університет Щецина, (Польща), 
Університет Марібора (Словенія) у межах програми 
Erasmus+К1 

Навчання іноземних 
здобувачів освіти 

Навчання іноземних студентів здійснюється в 
окремих групах 

 



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОП ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ  

2.1 Перелік компонент ОП  

Код н/д 
Компоненти освітньої програми 

(дисципліни, проекти / роботи, практика, 
кваліфікаційна робота) 

Кількість  
кредитів 

Форма 
підсумковог
о контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП  

Загальна підготовка 
ЗП1 Історія та культура України 4,0 Екзамен 

ЗП2 
Українська мова (професійного 
спрямування) 

3,0 Екзамен 

ЗП3 Іноземна мова 16,0 
Залік, 

екзамен 
ЗП4 Філософія 3,0 Екзамен 
ЗП5 Правознавство 4,0 Залік 
ЗП6 Вища математика 6,0 Екзамен 
ЗП7 Економічна теорія 5,0 Екзамен 
ЗП8 Економічна інформатика 5,0 Екзамен 

ЗП9 
Теорія ймовірностей і математична 
статистика 

4,0 Екзамен 

ЗП10 Мікроекономіка  5,0 Екзамен 
ЗП11 Макроекономіка 5,0 Екзамен 
ЗП12 Екологія 3,0 Залік 
ЗП13 Фізичне виховання 12,0 Залік 

Спеціальна (фахова) підготовка 
СП1 Вступ до спеціальності. Ознайомча 

практика 
3,0  Залік 

СП2 Основи менеджменту 5,0  Залік 
СП3 Основи підприємництва  5,0  Залік 
СП4 Маркетинг    5,0 Екзамен 
СП5 Фінанси 5,0  Залік 
СП6 Економіка підприємства  5,0 Екзамен 
СП7 Товарознавство 6,0 Екзамен 
СП8 Бухгалтерський облік і оподаткування 5,0 Екзамен 
СП9 Економіко-математичні методи та моделі   5,0 Екзамен 
СП10 Комерційна діяльність  5,0 Екзамен 
СП11 Економіка та організація торгівлі   4,0 Екзамен 
СП12 Основи логістики 4,0  Залік 
СП13 Біржова діяльність 4,0  Залік 
СП14 Комерційна логістика  5,0  Екзамен 



СП15 Основи зовнішньоекономічної діяльності 
та митної справи 

4,0 Екзамен 

СП16 Інноваційне підприємництво та 
управління стартап-проєктами 

4,0 Екзамен 

СП17 Бізнес-планування 4,0 Екзамен 
СП18 Митна логістика 5,0 Екзамен 
СП19 Виробнича практика 6,0 Залік 
СП20 Переддипломна практика 6,0  Залік 
 Атестація 6,0  

 
Загальний обсяг обов’язкових 
компонент 

176   

Вибіркові компоненти ОП 

 Профільна підготовка 28  

 
Профільований пакет дисциплін 01 

«Комерційна логістика» 
  

ВП1.1 Логістичне обслуговування 4,0  Екзамен 
ВП1.2 Складська логістика та управління 

запасами 
4,0 Екзамен 

ВП1.3 Транспортна логістика 4,0 Екзамен 
ВП1.4 Управління ризиками в логістиці 4,0 Залік 
ВП1.5 Технологія прийняття рішень в логістиці  6,0 Екзамен 
ВП1.6 Основи управління ланцюгами постачань 6,0 Екзамен 
 Профільований пакет  дисциплін 02 

«Міжнародна логістика та митна 
справа» 

  

ВП2.1 Міжнародна логістика 4,0 Екзамен 
ВП2.2 Митна політка та безпека 4,0 Екзамен 
ВП2.3 Митний контроль та експертиза товарів 4,0 Екзамен 
ВП2.4 Митна вартість товарів і митні платежі 4,0 Залік 
ВП2.5 Методи прийняття рішень у міжнародній 

логістиці 
6,0 Екзамен 

ВП2.6 Митне оформлення 6,0 Екзамен 
 Дисципліни вільного вибору студента 

профільної підготовки згідно переліку 
25  

ВВП1 Маркетингові дослідження 5,0 Залік 
ВВП2 Маркетингова товарна політика  5,0 Залік 
ВВП3 Маркетингове ціноутворення 5,0 Залік 
ВВП4 Господарське право 5,0 Залік 
ВВП5 Правове забезпечення митної діяльності 5,0 Залік 
ВВП6 Комерційне право 5,0 Залік 
ВВП7 Логістична інфраструктура 5,0 Залік 
ВВП8 Міжнародні транспортні перевезення 5,0 Залік 



ВВП9 Економіка логістики 5,0 Залік 
ВВП10 Інформаційні системи та технології в 

логістиці 
5,0 Залік 

ВВП11 Інформаційні системи та технології в 
митній справі 

5,0 Залік 

ВВП12 Електронна комерція 5,0 Залік 
ВВП13 Діагностика логістичної діяльності 

підприємства 
5,0 Залік 

ВВП14 Основи логістичного менеджменту 5,0 Залік 
ВВП15 Проектування логістичних систем 5,0 Залік 
ВВП16 Основи професійної безпеки та здоров'я 

людини 
5,0 Залік 

ВВП17 Друга іноземна мова 10,0 Залік 
 Дисципліни вільного вибору студента із 

загальноуніверситетського каталогу 
дисциплін 

11  

ВС1 Дисципліна вільного вибору студента 1 4,0 Залік 
ВС2 Дисципліна вільного вибору студента 2 4,0 Залік 
ВС3 Дисципліна вільного вибору студента 3 4,0 Залік 
 Загальний обсяг вибіркових 

компонент: 
64  

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ: 

240  

 



2.2 Структурно-логічна схема освітньої програми 

 

ЗП 3 ЗП 3 ЗП 3 ЗП 3 ЗП 3 ЗП 3 ЗП 3 ЗП 3

ЗП 2 ЗП 1 ЗП 11 ЗП 12 СП 13 СП 17 СП 18 СП 20

ЗП 5 ЗП 4 СП 4 СП 8 СП 14 СП 19 ВП 1.3 ВП 1.6
ВП 2.3 ВП 2.6

ЗП 6 ЗП 9 СП 5 СП 9 СП 15 ВП 1.1
ВП 2.1 ВП 1.4 ВВП 10

ЗП 7 ЗП 10 СП 6 СП 10 СП 16 ВП 2.4 ВВП 11
ВП 1.2 ВВП 12

ЗП 8 СП 2 СП 7 СП 11 ВВП 1 ВП 2.2 ВП 1.5
ВВП 2 ВП 2.5 ВВП 13

СП 1 СП 3 СП 12 ВВП 3 ВВП 4 ВВП 14

ВВП 16 ВВП 5 ВВП 7 ВВП 15
ВВП 6 ВВП 8

ВВП 17 ВВП 9
ВВП 17

ЗП 13 ЗП 13 ЗП 13 ЗП 13 ЗП 13 ЗП 13

ВС 1 ВС 2 ВС 3 Атестація

Семестр 1 2 3 4 5 6 7 8  

 

 

 



                                                              

2.3 Розподіл змісту освітньої програми за групами компонентів та 
циклами підготовки 

 

№  
п/п 

Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача 
вищої освіти (кредитів ЕСТS / %) 

Обов’язкові 
компоненти 

освітньо-
професійної 

програми 

Вибіркові 
компоненти 

освітньо-
професійної 

програми 

Всього за весь 
термін 

навчання  

1 Цикл загальної 
підготовки 

75 / 31,25 - 75 / 31,25 

2 Цикл професійної 
підготовки 

101 / 42,08 - 101 / 42,08 

3 Дисципліни 
вільного вибору 

- 64 / 26,67 64 / 26,67 

Всього за весь термін 
навчання 

176 / 73,33 64 / 26,67 240 / 100 

 

 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Логістика та 
митна справа» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова  
діяльність»  проводиться відкрито у формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи та завершується видачою документу встановленого 
зразка про присудження йому ступеня вищої освіти  Бакалавр з присвоєнням 
освітньої кваліфікації: бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. 

Випускна кваліфікаційна робота проходить перевірку на плагіат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   

Таблиця 1. Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК (за 6-м рівнем, 
бакалаврським) зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Класифікація    компетентностей  
за НРК 

Знання  
Зн1 Спеціалізовані 
концептуальні знання, 
набуті у процесі навчання 
та/або професійної 
діяльності на рівні новітніх 
досягнень, які є основою 
для оригінального 
мислення та інноваційної 
діяльності, зокрема в 
контексті дослідницької 
роботи  
Зн2 Критичне осмислення 
проблем у навчанні та/або 
професійній діяльності та 
на межі предметних 
галузей 

Уміння  
Ум1 Розв’язання 
складних задач і 
проблем, що потребує 
оновлення та 
інтеграції знань, часто 
в умовах 
неповної/недостатньої 
інформації та 
суперечливих вимог  
Ум2 Провадження 
дослідницької та/або 
інноваційної 
діяльності 

Комунікація  
К1 Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення власних 
висновків, а також 
знань та пояснень, 
що їх 
обґрунтовують, до 
фахівців і 
нефахівців, зокрема 
до осіб, які 
навчаються  
К2 Використання 
іноземних мов у 
професійній 
діяльності 

Автономія та 
відповідальність  

АВ1 Прийняття рішень у 
складних і 
непередбачуваних умовах, 
що потребує застосування 
нових підходів та 
прогнозування  
АВ2 Відповідальність за 
розвиток професійного 
знання і практик, оцінку 
стратегічного розвитку 
команди  
АВ3 Здатність до 
подальшого навчання, яке 
значною мірою є 
автономним та самостійним 

Загальні компетентності 
ЗК 1. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу Зн2 Ум1  АВ3 

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані 
знання в практичних ситуаціях 

Зн1 Ум1 К2 АВ1 

ЗК 3. Здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, так і 
письмово 

Зн1  К2  

ЗК 4. Здатність спілкуватися 
іноземною мовою Зн1 Ум1 К2 АВ3 

ЗК 5. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій 

Зн1 Ум1 К1 АВ1 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних джерел 

Зн1 Ум1  АВ1 

 



                                                                   

ЗК 7. Здатність працювати в команді Зн2 Ум1 К2 АВ2 
ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та 
підприємливість Зн2 Ум1 К1  

ЗК 9. Прагнення до збереження 
навколишнього середовища 

Зн1 Ум1 К1 АВ1 

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та 
свідомо 

Зн2 Ум1  АВ3 

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 

Зн2 Ум1 К2 АВ3 

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 

Зн1 Ум1  АВ3 

Додатково для даної освітньо-
професійної програми: 

    

ЗК 13. Здатність виявляти знання та 
розуміння основ та проблем 
функціонування сучасної економіки на 
мікро- та макро рівнях 

Зн2 Ум1   

 

 



                                                                   

Спеціальні (фахові) компетентності 
СК 1. Критичне осмислення 
теоретичних засад підприємницької, 
торговельної та біржової діяльності 

Зн2 Ум1  АВ1 

СК 2. Здатність обирати та 
використовувати відповідні методи, 
інструментарій для обґрунтування 
рішень щодо створення, 
функціонування підприємницьких, 
торговельних і біржових структур 

Зн2 Ум1 К1 АВ2 

СК 3. Здатність здійснювати діяльність 
у взаємодії суб’єктів ринкових 
відносин 

Зн1 Ум1  
АВ1 

СК 4. Здатність застосовувати 
інноваційні підходи в діяльності 
підприємницьких, торговельних та 
біржових структур 

Зн1 Ум1 К1 

АВ1 

СК 5. Здатність визначати та 
оцінювати характеристики товарів і 
послуг в підприємницькій, 
торговельній, біржовій діяльності 

Зн1 Ум1 К1 

АВ1 

СК 6. Здатність здійснювати діяльність 
з дотриманням вимог нормативно-
правових документів у сфері 
підприємницької, торговельної та 
біржової діяльності 

Зн1 Ум1  АВ1 

СК 7. Здатність визначати і виконувати 
професійні завдання з організації 
діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових структур 

Зн2 Ум1 К2 АВ2 

СК 8. Здатність застосовувати основи 
обліку та оподаткування в 
підприємницькій, торговельній, 
біржовій діяльності 

Зн1 Ум1   



                                                                   

СК 9. Здатність до організації 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур 

Зн1 Ум1  АВ3 

СК 10. Здатність до бізнес-планування, 
оцінювання кон'юнктури ринків і 
результатів діяльності у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової 
практики з урахуванням ризиків 

Зн1 Ум1 К1 АВ1 

Додатково для даної освітньо-
професійної програми: 

    

СК 11. Розуміння та здатність 
здійснювати управління логістичною 
діяльністю підприємницьких та 
торговельних структур 

Зн2 Ум1 К1 АВ1 

СК 12. Здатність виявляти знання та 
розуміння основ та проблем організації 
митної справи 

Зн1 Ум1   

СК 13. Здатність виконувати логістичні 
функції у процесі митної переробки 
вантажів  

Зн1 Ум1 К1 АВ1 

Додатково за вибірковим блоком 01:     
СК 14.1 Здатність формувати систему 
логістичного сервісу та організовувати 
логістичне обслуговування споживачів 

Зн1 Ум1 К2 АВ2 

СК 15.1 Здатність до управління 
логістичними потоками в ланцюгах 
постачання та окремих 
функціональних сферах діяльності 
підприємницьких та торговельних 
структур з використанням 
організаційного, технологічного, 
технічного та інформаційного 
забезпечення функцій логістики 

Зн1 Ум1 К1 АВ2 



                                                                   

СК 16.1 Здатність розробляти рішення 
з логістики з урахуванням ризиків із 
використанням сучасного 
інструментарію управління  

Зн2 Ум1  АВ1 

Додатково за вибірковим блоком 02:     
СК 14.2 Здатність аналізувати та 
інтегрувати логістичну концепцію у 
зовнішньоекономічну діяльність 
підприємницьких та торговельних 
структур, визначати основні категорії 
міжнародної логістики 

Зн1 Ум1 К2 АВ2 

СК 15.2 Здатність здійснювати митне 
оформлення товарів в різних митних 
режимах та процедури митного 
контролю, визначати митну вартість 
товарів, розраховувати митні платежі 
та застосовувати методи нетарифного 
регулювання ЗЕД для забезпечення 
митної безпеки держави 

Зн1 Ум1 К1 АВ1 

СК 16.2 Здатність обґрунтовувати 
логістичні рішення в 
зовнішньоекономічній діяльності 
підприємницьких та торговельних 
структур  

Зн2 Ум1  АВ1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                   

Таблиця 2. Матриця відповідності  визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей зі 
спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Компетентності 
 
 

Програмні  
результати навчання Ін

те
гр

ал
ьн

а 
ко

м
пе

те
нт

ні
ст

ь Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

ЗК 
1 

ЗК 
2 

ЗК 
3 

ЗК 
4 

ЗК 
5 

ЗК 
6 

ЗК 
7 

ЗК 
8 

ЗК 
9 

ЗК 
10 

ЗК 
11 

ЗК 
12 

ЗК 
13 

СК 
1 

СК 
2 

СК 
3 

СК 
4 

СК 
5 

СК 
6 

СК 
7 

СК 
8 

СК 
9 

СК 
10 

СК 
11 

СК 
12 

СК 
13 

СК 
14.1 

СК 
15.1 

СК 
16.1 

СК 
14.2 

СК 
15.2 

СК 
16.2 

1. Використовувати базові 
знання з підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного мислення, 
аналізу та синтезу в 
професійних цілях 

+ +             +                   

2. Застосовувати набуті 
знання для виявлення, 
постановки та вирішення 
завдань за різних 
практичних ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та біржовій 
діяльності 

+  +             +                  

3. Мати навички письмової 
та усної професійної 
комунікації державною й 
іноземною мовами 

+   + +                             

4. Використовувати 
сучасні комп’ютерні і теле-
комунікаційні технології 
обміну та розповсюдження 
професійно спрямованої 
інформації у сфері 
підприємництва, торгівлі 

+     +               +             



                                                                   

та біржової діяльності 
5. Організовувати пошук, 
самостійний відбір, якісну 
обробку інформації з 
різних джерел для 
формування банків даних у 
сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності 

+      +            +               

6. Вміти працювати в 
команді, мати навички 
міжособистісної взаємодії, 
які дозволяють досягти 
професійних цілей 

+       +                          

7. Демонструвати 
підприємливість в різних 
напрямах професійної 
діяльності та брати 
відповідальність за 
результати 

+        +  +          +             

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 

+  +       + +                       

9. Знати вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, зумовлені 
необхідністю забезпечення 

+           +        +              



                                                                   

сталого розвитку України, 
її зміцнення як 
демократичної, соціальної і 
правової держави 
10. Демонструвати 
здатність діяти соціально 
відповідально на основі 
етичних, культурних, 
наукових цінностей і 
досягнень суспільства 

+            +        +             

11. Демонструвати базові й 
структуровані знання у 
сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності для подальшого 
використання на практиці 

+  +        +    +        +           

12. Володіти методами та 
інструментарієм для 
обґрунтування 
управлінських рішень 
щодо створення й 
функціонування 
підприємницьких, 
торговельних і біржових 
структур 

+        +       +                  

13. Використовувати 
знання форм взаємодії 
суб’єктів ринкових 
відносин для забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та біржових 
структур  

+       +         +                 

14. Вміти застосовувати 
інноваційні підходи в 

+  +   +            +                



                                                                   

підприємницькій, 
торговельній та біржовій 
діяльності 
15. Оцінювати 
характеристики товарів і 
послуг у підприємницькій, 
торговельній та біржовій 
діяльності за допомогою 
сучасних методів 

+  +                +               

16. Знати нормативно-
правове забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та біржових 
структур і застосовувати 
його на практиці 

+           +        +              

17. Вміти вирішувати 
професійні завдання з 
організації діяльності 
підприємницьких, 
торговельних, біржових 
структур і розв’язувати 
проблеми у кризових 
ситуаціях з урахуванням 
зовнішніх та внутрішніх 
впливів 

+        +            +             

18. Знати основи обліку та 
оподаткування в 
підприємницькій, 
торговельній і біржовій 
діяльності 

+                     +            

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 
20. Демонструвати вміння 
бізнес-планування, 
оцінювання кон’юнктури 
ринків та результатів 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних і біржових 
структур з урахуванням 
ризиків 

+                       +      +    

21. Знати та 
використовувати 
економічну термінологію, 
розуміти принципи 
економічної науки і базові 
концепції мікро- та 
макроекономіки 

+             + +                   

22. Застосовувати 
логістичний підхід до 
управління ресурсами і 
визначати шляхи 
оптимізації матеріальних 
потоків в підприємницькій 
та торговельній діяльності 

+                        +    +     

23. Знати термінологію та 
основи організації митної 
справи 

+                         +      +  

24. Застосовувати знання й 
уміння для організації 

+                          +     +  



                                                                   

логістичного забезпечення 
процесу митної переробки 
вантажів 
25.1. Організовувати 
логістичне обслуговування 
споживачів та оцінювати 
рівень логістичних послуг 

+                        +   +      

26.1. Демонструвати 
навички управління 
матеріальними потоками в 
ланцюгах постачання та 
окремих функціональних 
сферах діяльності 
підприємницьких та 
торговельних структур з 
використанням 
організаційного, 
технологічного, технічного 
та інформаційного 
забезпечення функцій 
логістики  

+                        +    +     

27.1. Володіти методами та 
інструментарієм для 
обґрунтування рішень з 
логістики з урахуванням 
ризиків 

+                        +     +    

25.2. Застосовувати знання 
та уміння щодо реалізації 
функцій логістики в 
зовнішньоекономічній 
діяльності 
підприємницьких та 
торговельних структур 

+                        +      +   

26.2. Здійснювати митне 
оформлення товарів в 

+                         +      +  



                                                                   

різних митних режимах, 
процедури митного 
контролю, визначати 
митну вартість товарів, 
розраховувати митні 
платежі та застосовувати 
методи нетарифного 
регулювання ЗЕД для 
забезпечення митної 
безпеки держави 
27.2. Володіти методичним 
інструментарієм розробки 
логістичних рішень в 
зовнішньоекономічній 
діяльності 
підприємницьких та 
торговельних структур 

+                        +        + 
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доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18]  
2. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу:  
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