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ВСТУП 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». 

Предметом вивчення дисципліни є  теоретичні знання про сутність та зміст  
спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Підприємництво, торгівля і біржова 
діяльність» є складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін з підготовки 
студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» 

Вивчення курсу передбачає цілеспрямовану роботу над вивченням 
спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях, 
самостійної роботи на виконанням поставлених завдань. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України. 
 

Анотація 
Спеціальність «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» належить до 

важливих, тому що жодне підприємство чи організація не може обійтися без 
кваліфікованого працівника економічної діяльності. Фахівці з підприємництва 
працюють у всіх без винятку сферах діяльності та сферах національної економіки.  

Завдання вивчення дисципліни: підвищення рівня загальноекономічної та 
професійної підготовки фахівців; ознайомлення з організацією навчального 
процесу у вищій школі; опанування основних теоретичних положень теорії 
підприємництва; вивчення основ організації та методики економічної роботи. 
Знання з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» дозволяють з’ясувати 
економічну сутність понять, що застосовуються у підприємницькій діяльності. 
Дисципліна «Вступ до спеціальності» базується на знаннях, одержаних з інших 
дисциплін фундаментальної підготовки бакалавра і, в свою чергу, є основою для 
вивчення інших дисциплін фахової підготовки. 

Ключові слова: вища школа, навчальний процес,  підприємництво, 
торговельна діяльність, біржова діяльність 

 
Abstract 

The specialty " Entrepreneurship, trade and stock-taking activity " is important, 
because no enterprise or organization can do without a qualified employee of economic 
activity. Specialists in entrepreneurship work in all areas of activity and areas of the 
national economy without exception. 

Tasks of studying discipline: raising the level of general economic and professional 
training of specialists; acquaintance with organization of educational process in high 
school; mastering of the basic theoretical principles of the theory of entrepreneurship; 
study of the foundations of organization and methods of economic work. Knowledge of 
the discipline "Introduction to a specialty" allows us to find out the economic essence of 
the concepts used in entrepreneurial activity. The discipline "Introduction to a specialty" 
is based on the knowledge gained from other disciplines of the fundamental training of 
the bachelor and, in turn, is the basis for studying other disciplines of professional 
training. 

Key words: higher school, educational process, entrepreneurship, trade activity, 
stock exchange activity  
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1.Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 Галузь знань 07 

Управління та 

адміністрування 

 

 

Вибіркова 

Загальна кількість годин 
– 90 

Спеціальність 076 
«Підприємництво, 
торгівля і біржова 
діяльність» 

Рік підготовки: 
1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

 

 

Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми навчання – 

лекційних – 2 год., 
практичних – 2 год. 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

16 год. 2 год. 
Практичні 
14 год. 6 год. 
Лабораторні 
0 год. 0 год. 
Самостійна робота 

60 год. 82 год. 
Індивідуальні завдання: 
0 год. 
Вид контролю: залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить:  
для денної форми навчання – 36/64%; 

для заочної форми навчання – 11/89%. 

 

2. Мета та завдання  навчальної дисципліни  
 

Мета викладання: передбачає ознайомлення студентів із значенням, 
змістом, специфікою та особливостями обраного ними фаху. сучасний стан і 
перспективи розвитку обраної спеціальності, показати роль і місце економічної 
служби на підприємствах різної форми власності та видів діяльності.  

Завданнями викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» 
є Теоретичні: 

- сформувати у студентів загальне уявлення про структуру, зміст, характер і 
специфіку їхньої майбутньої професійної діяльності; 

- показати економічні основи функціонування підприємств як галузь 
майбутньої професійної діяльності; 
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- ознайомити зі змістом та основними формами навчання у вищому закладі 
освіти, видами і формами перевірки й оцінки знань, умінь та навичок студентів. 

Практичні: 
- розкрити місце економічної підготовки студентів у їх професійній підготовці, 

шляхи формування культури економічного спілкування; 
- дати уявлення про раціональні форми і методи самостійної роботи з 

оволодіння спеціальністю, про роль самовиховання у формуванні основ 
економічної майстерності; 

- ознайомити майбутніх економістів з системою вищої освіти в Україні, 
принципами її побудови; 

- сприяти формуванню особистості майбутнього економіста, розвитку його 
культури, ерудиції. 

 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен: 
вміти: визначати завдання різних економічних служб підприємства, 

орієнтуватися у документах, які забезпечують здійснення навчального процесу і 
його контроль (навчальний план, індивідуальний навчальний план, екзаменаційна 
відомість, залікова книжка студента тощо), формувати структурно-логічну схему 
навчального процесу на основі навчального плану, застосовувати на практиці 
знання про умови ефективної організації різних видів навчальної діяльності, 
працювати з різними видами каталогів бібліотеки, вести бібліографічні записи, 
шукати необхідну інформацію у мережі Інтернет та в електронних каталогах, 
оформляти та представляти результати власної науково-дослідної роботи у формі 
рефератів, доповідей, творчих робіт з включенням до них зібраних студентом 
матеріалів, обґрунтовувати актуальні проблеми розвитку підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль №1. Університетська освіта в Україні 
 

Тема 1. Вища освіта в Україні і Болонський процес 

Професійна вища освіта України. Історія  вищої освіти  в Україні. Історичні 
етапи становлення та розвитку НУВГП. Державна політика в галузі вищої освіти. 
Національна доктрина розвитку освіти України в ХXI ст. Ступенева освіта в 
Україні. Законодавство про вищу освіту. Система стандартів вищої освіти. Види та 
типи інституцій у вищій освіті. 

Європейська освітня інтеграція. Євроінтеграція України як чинник 
соціально-економічного розвитку держави. Болонський процес як засіб інтеграції 
та демократизації вищої освіти країн Європи. Адаптація вищої освіти України до 
вимог Болонського процесу. Європейська кредитно-трансферна система 
накопичення - ЕСТS.  

 

Тема 2. Організація навчально-виховного процесу в університеті 
Організація навчального процесу в університеті Структура та зміст освіти в 

університеті. Види навчальної діяльності студента. 
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Форми організації навчального процесу: лекції, практичні заняття, 
семінарські заняття, лабораторні заняття, екскурсії, навчальні конференції, 
консультації, навчальна виробнича практика, курсові роботи, дипломні роботи.  

Форми контролю, оцінки й обліку знань, умінь та навичок студентів: поточні 
модулі, заліки, екзамени, захист курсових і дипломних робіт. 

Індивідуальний навчальний план студента та контроль за його виконанням. 
Соціально-культурна інфраструктура університету.  
Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократичної вищої 

школи. 
 

Тема 3. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу в 
університеті та науково-дослідницька робота студентів 

Інформаційне забезпечення навчального процесу у вищому навчальному 
закладі. Наукова робота студента. Організація науково-дослідницької роботи 
студентів та її місце у підготовці фахівців. 

Форми організації науково-дослідницької роботи студентів: науково-

дослідні гуртки або проблемні групи, об’єднання, школи, студентські наукові 
товариства. 

Види студентських наукових досліджень: реферат, індивідуальне навчально-

дослідне завдання, курсова робота (проект), дипломна робота (проект), 
магістерська дисертація.  

Система безперервної підготовки студентів спеціальності «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» за напрямом «науково-дослідна робота» на кафедрі 
економіки підприємства. 

 

Змістовий модуль №2. Основні категорії спеціальності 
 

Тема 4. Професійна діяльність економіста 

Зміст діяльності фахівця з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика «бакалавра». Завдання економічних 
служб підприємства на сучасному етапі економічного розвитку. 

Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні економічні показники 
діяльності підприємства. Поняття про Єдиний державний реєстр підприємств та 
організацій України. Класифікатор видів економічної діяльності. 

 

Тема 5. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Функції та навики, якими повинен володіти економіст з метою забезпечення 
конкурентоспроможного розвитку бізнесу. Розробка стратегічних напрямів 
розвитку бізнесу. Планування і прогнозування діяльності бізнесу. Розробка і 
впровадження нововведень. Формування оптимального асортименту продукції. 
Планування особистої роботи персоналу підприємства. Організація та 
раціоналізація робочих місць. Розробка ефективних систем мотивації та оплати 
праці. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Ус
ьо-

го 

у тому числі Усь
о-го 

у тому числі 
л п л і.р. с.р. л п л і.р. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль №1. Університетська освіта в Україні 

Тема 1. Вища освіта в 
Україні і Болонський 
процес 

14 2 2   10 6  1   5 

Тема 2. Організація 
навчально-виховного 
процесу в університеті 

18 4 4   10 21     20 

Тема 3. Інформаційно-

методичне 
забезпечення 
навчального процесу в 
університеті та 
науково-дослідницька 
робота студентів 

16 2 2   12 22  1   20 

Змістовий модуль №2. Основні категорії спеціальності 

Тема 4. Професійна 
діяльність економіста 

13 2 1   10 9  2   7 

Тема 5. 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

29 6 5   18 32 2 2   30 

Усього годин 90 16 14   60 90 2 6   82 

 

5. Теми практичних  занять 
 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна      
форма 

Заочна     
форма 

1 Вища освіта в Україні і Болонський процес 2 1 

2 Організація навчально-виховного процесу в 
університеті 4  

3 Інформаційно-методичне забезпечення 
навчального процесу в університеті та 
науково-дослідницька робота студентів 

2 1 

4 Професійна діяльність економіста 1 2 

5 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

5 2 

 Разом 14 6 
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6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студенів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год. / 1 год. занять 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

Назва та номер теми 

Кількість годин 

Денна     
форма 

Заочна    
форма 

1 Вища освіта в Україні і Болонський процес 10 5 

2 
Організація навчально-виховного процесу в 
університеті 10 20 

3 

Інформаційно-методичне забезпечення 
навчального процесу в університеті та 
науково-дослідницька робота студентів 

12 20 

4 Професійна діяльність економіста 10 7 

5 
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

18 30 

Всього 60 82 
 

7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” 

використовуються інформаційно-ілюстративний, проблемний та інтерактивний 
методи навчання з застосуванням: 

• лекцій у супроводі прозірок та мультимедійної програми; 
• розв’язання задач та кейсів; 
• складання матриць та графічних схем; 
• розгляду діючого законодавства. 

 

8. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовуються такі методи оцінювання знань: 

• поточне оцінювання в формі тестування та опитування після вивчення кожної 
теми з врахуванням самостійної роботи; 

• оцінка за самостійну роботу над вивченням теоретичного матеріалу; 
• підсумковий тестовий контроль (залік). 

Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала. 
Поточний контроль знань студентів проводиться за тестовими програмами 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 
такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості балів, 
виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 
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0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, 

звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання знань. 

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

9.1. Розподіл балів, що отримують студенти   
Поточне оцінювання Сума Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 
100 

20 20 20 20 20 

 

9.2. Шкала оцінювання знань 

Сума балів за всі форми навчальної 
діяльності Оцінка за національною шкалою Для заліку 

90-100 зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» 
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включає: 
• мультимедійну програму супроводу лекцій; 
• опорний конспект лекцій на електронному носії; 
• друкований роздатковий матеріал для практичних занять; 
• методичні вказівки для самостійної роботи 

 

11. Рекомендована література 

11.1. Основна 

1. Гончаров С.М., Мошинський В.С. Вища освіта України і Болонський 
процес./C.М. Гончаров, В.С. Мошинський – Рівне: НУВГП, 2005. 
2. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. 
Степко та ін.; [За ред.. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка.] – К.: Знання, 2005. 
3. Костриченко В.М. Університетська освіта: Навч. посібник./В.М. Костриченко – 

Рівне: НУВГП, 2010. – 94с. 
4. Іванюта С. М. Підприємництво і бізнес-культура: навч. посібник / С. М. Іванюта, 
В. Ф. Іванюта. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с. 
5. Гой І.В., Смелянська Т.П. Основи підприємницької діяльності / Навчально-

методичний посібник./ І.В. Гой, Т.П. Смелянська. – Хмельницький, 2012. – 245 с. 
 

11.2. Допоміжна 

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. –К.:  Кондор-

Видавництво, 2016. – 378 с. 
2. Гордійчук А.С. Економіка сільськогосподарського підприємництва: Навч. 

посіб./ А.С. Гордійчук, О.А. Стахів - Рівне:НУВГП, 2009. – 438 с. 
3. Державні стандарти освіти та їх функції [Електронний ресурс] / Т.Т. Туркот // 

Педогогіка вищої школи – Режим доступа - 

http://pidruchniki.ws/13281126/pedagogika /derzhavni_standarti_osviti_funktsiyi 

4. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. проф. Є.М. Палиги. - 2-ге вид., 
оновл. та доп.-Львів: Українська академія друкарства, 2013. – 688 с. 

5. Економіка підприємства: посібник. / Т.В. Кузнєцова, О.М. Гарнага,  
О.Ю. Лесняк, В.Д. Шебуня/ . – Рівне: НУВГП, 2013. – 315 с. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6165. 

6. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично/готельного 
підприємництва. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. 

7. Сіпайло Л.Г. Економічний механізм стимулювання еколого-інноваційного 
розвитку промислових підприємств регіону : монографія / Т. В. Кузнєцова, Л. 
Г. Сіпайло. – Рівне : НУВГП, 2016. – 217 с. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4043. 

8. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти. —К. : Ленвіт, 2006. — 36 с. 3. ISO/DIS 29990:2010. 

Learning services for non-formal education and training – Basic requirements for 

service providers. —ISO : ISO/TK 232, 2009. — 15 p. 

9. Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу і тестових форм контролю знань студентів [текст] : матеріали наук. 
метод. семінару / за ред. Гогунського В.Д. – Вип. 9: Використання 
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інформаційних технологій у навчальному процесі. – О. : Наука і техніка, 2014. 
– 120 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/ 

10. Яворська Т.І. Малий бізнес у сільському господарстві: теорія і практика: 
монографія / Т. І. Яворська – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 386 с. 

11. До питання філософії стандартів у галузі вищої освіти [Електронний ресурс]. 
- Режим доступу: http://www.vidomo.if.ua/ index.php/kisil/319-standart. 

12. Шульга Н. Українські університети у світовому контексті. Погляд ззовні і 
зсередини [Електронний ресурс] / Н. Шульга // Всеукр. експертна мережа. - 
Режим доступу: www. experts. m.ua/baza/anaHtic/mdex. php? 

13. Ігнатюк Р. М. Професійне спрямування в середній освіті як основа 
майбутнього вибору професії / Р. М. Ігнатюк, О. Ю. Ігнатюк // Технології 
навчання : наук.-метод. зб. - Рівне : НУВГП, 2015. - Вип. 15. - С. 147-153. 
http://ep3.nuwm.edu.ua/3655/ 

14. Мошинський, В. С. Система та процедури внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти у Національному університеті водного господарства та 
природокористування.[Законодавчі та нормативно правові документи] 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4098 

15. Савіна Н.Б., Костюкевич А.М. Основи підприємництва та маркетингу. 
Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2013. – 220 с. / [Електронний ресурс].– 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/1646/ 

16. Самолюк Н. М. Інноваційне підприємництво: стан та песпективи розвитку в 
Україні / Н. М. Самолюк // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне 
: НУВГП, 2016. – Вип. 1(73). – С. 135-142. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4447/  

17. Сіпайло Л.Г. Організаційно-економічні засади лібералізації інноваційного 
підприємства: монографія./ Л.Г. Сіпайло , Н.А. Сіпайло - Рівне: НУВГП, 2018. 
- 126 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10062 

18. Стахів О. А. Економічна стійкість як фактор ефективності та 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / О. А. Стахів, 
Т. Л. Адамчук // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : 
НУВГП, 2017. – Вип. 1(77). – С. 28-37. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9720 

 

12 Інформаційні ресурси 

1. Господарський Кодекс України від 16.01.2003, № 436-IV : Редакція від 
19.01.2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws  

2. Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009:2005, ДК 009:2010. 
[Електронний ресурс].– Режим доступу : http://search.ligazakon.ua  

3. Класифікатор організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004. 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://search.ligazakon.ua  

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (Редакція станом на 
03.02.2013- [Електронний ресурс].- Режим доступу : http://zakon. 
rada.gov.ua›go/2755-VI  

5. Про вищу освіту. Закон України №1556-VII від 01.07.2014 [Електронний 
ресурс].- Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
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6. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 
Закон України від 15.05.2003 № 755-ІV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show755-15  

7. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій. Постанова Кабінету 
міністрів України № 1341 від 23.11.2011 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341- 2011. 

8. Про інвестиційну діяльність (із змінами) : Закон України від 18.09.1991 № 1560-

XII (Редакція станом на 06.12.2012. [Електронний ресурс].- Режим доступу : 
http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/ 1560-12  

9. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 
Україні: Закон України від 31.01.2012. [Електронний ресурс].– Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua /1_doc2nsf/link1/JF73M001.html 

10. Про схвалення  Стратегії розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні на період до 2020 року.  Розпорядження 
Кабінету міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504   [Електронний ресурс] 
/ Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250167535 

11. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.  Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 6 листопада 2015 року № 1151 
[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-

novivni/novini/2015/11/17/zatverdzheno-tabliczyu-vidpovidnosti-pereliku/ 
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