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ПЕРЕДМОВА
1. Розроблено проектною групою кафедри
університету менеджменту і бізнесу у складі:

економіки

Бердянського

Горяча О.Л. – гарант освітньої програми, керівник проектної групи, кандидат
економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки Бердянського університету
менеджменту і бізнесу
Члени проектної групи:
1. Горпинич О.В. – доцент кафедри економіки, кандидат економічних наук
2. Бажан І.І. – доцент кафедри економіки, кандидат економічних наук, доцент

2. Обговорено та рекомендовано на засіданні кафедри економіки
Протокол від «22» квітня 2016 року № 9
Завідувач кафедри ____________________ д.е.н., професор В.Ф. Беседін
(підпис)

(ініціали та прізвище)

3. Схвалено Вченою радою
факультету економіки, управління та інформаційних технологій
Протокол від «25» квітня 2016 року № 10
Декан факультету ____________________ к.е.н., доцент О.Л. Горяча
(підпис)

(ініціали та прізвище)

4. Введено вперше.

5. Діє тимчасово, до введення стандартів вищої освіти
Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково відтворена,
тиражована та розповсюджена без дозволу Бердянського університету
менеджменту і бізнесу.

1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 051 «Економіка»
1. Загальна інформація
Повна назва вищого ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
навчального закладу та
структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти та Бакалавр з економіки
назва
кваліфікації
мовою оригіналу
Офіційна
назва Економіка підприємства
освітньої програми
Тип диплому та обсяг Диплом бакалавра, одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС, термін
освітньої програми
навчання 4 роки. Обсяг освітньої програми бакалавра:
• На базі повної загальної середньої освіти: 240 кредитів
ЄКТС;
• На базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) –
120-180 кредитів ЄКТС.
• Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути
спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових)
компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої
освіти.
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України. Сертифікат про акредитацію
серії НІ - ІІ № 0873714, дійсний до 1 липня 2025 р.
Цикл/рівень
НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LL – 6
рівень
Передумови
Наявність повної загальної середньої освіти, за результатами ЗНО.
На базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра)
Мова викладання
Українська
Термін дії освітньої 5 років
програми
Інтерне-адреса
http://www.bumib.edu.ua
постійного розміщення
опису
освітньої
програми
2. Мета програми
Надати економічну освіту в галузі економіки підприємства із широким доступом до
працевлаштування і подальшого навчання. Формування та розвиток загальних і професійних
компетентностей в галузі економіки та підприємництва, передбачаючи різні можливості
зайнятості і кар’єри, що направлені на здобуття студентом економічних знань; подальшого
професійного зростання.
3. Характеристика освітньої програми
Предметна
область
Об’єктами вивчення є: загальні закони та тенденції
(галузь
знань, розвитку економічних систем, мотивація та поведінка суб’єктів
спеціальність,
ринку, соціально-економічні процеси, їх моделювання та
спеціалізація)
регулювання.
Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним
економічним
мисленням,
теоретичними
знаннями
і
практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань
предметної області діяльності.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії,
концепції, принципи соціально-поведінкових та економічних наук.
Методи,
методики, технології
та
інструменти:
загальнонаукові методи пізнання, математичні, статистичні та
якісні методи економічного аналізу, економіко-математичне
моделювання, інформаційно-комунікаційні технології, методи
дослідницької діяльності та презентації результатів.
Інструменти:
сучасне
інформаційно-комунікаційне
обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що
застосовуються в економічній діяльності
Орієнтація освітньої
програми

Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові
досягнення в галузі економічних дисциплін, враховує специфіку
роботи економічної служби підприємства, враховує специфіку
роботи підприємств різних форм власності, орієнтує на актуальні
спеціалізації, в рамках яких студент визначає професійну та
наукову кар’єру.
Основний фокус освітньої
Акцент робиться на здобутті знань з економіки підприємства,
програми
який передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої
освіти, кар’єрного самовизначення та кар’єрного зростання.
Особливості програми
Програма розвиває перспективи підготовки фахівців з
економіки,
маркетингу
з
урахуванням
особливостей
функціонування підприємства. Програма викладається з
елементами англійської, німецької та французької мови, залучення
до навчального процесу підприємств різної форми власності.
4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
Випускники можуть працювати у державних та приватних
працевлаштування
бізнес-структурах
(на
різних
посадах
організаційноуправлінського та фінансово-економічного профілю); виконувати
трудові обов’язки на державній службі (розробка та експертиза
ключових документів у сфері соціально-економічної політики
загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів);
практикувати освітню та наукову діяльність у вищих навчальних
закладах і дослідницьких центрах (здійснюючи складні економічні
дослідження і наукові проекти, розробляючи соціально-економічні
прогнози, займаючись викладанням навчальних курсів).
Можливість самостійного створення робочого місця через бізнесшколу.
Можливість реалізувати отримані знання, працюючи у:
виробничих та торгівельних підприємствах (на посадах економіст,
головний економіст, бухгалтер-економіст, економіст-фінансист,
менеджер з планування, менеджер зі стратегічного розвитку тощо,
в перспективі - топ-менеджери, керівники відділів і секторів,
директори); вітчизняних та міжнародних холдингових компаніях
(департаменти планування, стратегічного та інноваційного
розвитку; відділи бюджетування та продажу); консалтингових і
інвестиційних компаніях; банківських установах (корпоративне
кредитування); органах державної влади; власному бізнесі.
Подальше навчання
Бакалавр може продовжувати навчання на другому
(магістерському) за економічним напрямом знань (що

узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або
суміжною – магістерські (освітньо-наукові/ освітньопрофесійні) програми вищої освіти.
5. Викладання та оцінювання
Викладання та навчання
Студентоцентроване,
проблемно-орієнтоване
навчання,
ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний
науково-пізнавальний характер. Практичні проводяться в малих
групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові
ігри, підготовкою презентацій з використання сучасних
професійних програмних засобів. Акцент робиться на
особистісному саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати
результати роботи, що сприяє формуванню розуміння потреби й
готовності до продовження самоосвіти протягом життя.
Оцінювання
Поточне опитування, модульний тестовий контроль,
презентація проектно-дослідних робіт, есе, курсові роботи, звіти з
практики, Підсумковий контроль – екзамен / залік. Підсумкова
атестація – комплексний екзамен за фахом та захист
кваліфікаційної роботи.
6. Програмні компетентності
Інтегральна
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та
компетентність
практичні проблеми у сфері економіки та у процесі навчання, що
передбачає застосування теорій та методів економічної науки.
Загальні компетентності
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
(ЗК)
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної
діяльності.
ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації
англійською мовою.
ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення.
ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на
основі етичних міркувань.
Фахові компетентності
ФК1. Здатність виявляти закономірності функціонування
спеціальності (ФК)
сучасної економіки на мікро- та макрорівні.
ФК2. Здатність використовувати нормативні та правові акти, що
регламентують професійну діяльність.
ФК3. Розуміння основних особливостей провідних наукових
шкіл та напрямів економічної науки.
ФК4. Здатність описувати економічні та соціальні процеси і
явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати
і змістовно інтерпретувати отримані результати.
ФК5. Розуміння основних особливостей сучасної світової та
національної економіки, інституційної структури, напрямів

соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики
держави.
ФК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та
моделі для вирішення економічних задач.
ФК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки
даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу
інформації та підготовки аналітичних звітів.
ФК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері
регулювання економічних та соціально-трудових відносин.
ФК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних
теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні
процеси.
ФК10. Навички використання сучасних джерел економічної,
соціальної, управлінської, облікової інформації для складання
службових документів та аналітичних звітів.
ФК11. Здатність використовувати аналітичний та методичний
інструментарій для обґрунтування економічних рішень.
ФК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного
характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи
їх вирішення.
ФК13. Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру
попиту та пропозиції, зайнятості та безробіття.
ФК14. Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку
суб’єктів господарювання, стану функціональних підсистем
підприємств, організацій та установ.
ФК15. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в
одній або декількох професійних сферах у межах спеціальності.
7. Програмні результати навчання
1. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікрота макроекономіки.
2. Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей
функціонування економічних систем.
3. Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки
прийняття господарчих рішень різними економічними агентами (індивідуумами,
домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
4. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та
способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
5. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і
знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення
економічних задач.
7. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки,
інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики
держави.
8. Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати структуру зайнятості та
безробіття.
9. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати
функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують
результативність їх діяльності.

10. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціальноекономічних і трудових відносин.
11. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та
змістовно інтерпретувати отримані результати.
12. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання
соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати
економічні та соціальні показники.
13. Вміти працювати як самостійно, так і в команді.
14. Виконувати дослідження за встановленим замовленням.
15. Розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку.
16. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях
та професійному спілкуванні.
17. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та
аналітичних текстів з економіки.
18. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї
або декількох професійних сферах.
19. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну
діяльність.
20. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціальноекономічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
21. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації англійською мовою.
22. Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для
виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей
поведінки їх суб’єктів.
23. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими
об’єктами, та у невизначених умовах.
24. Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, бути
критичним і самокритичним.
25. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних
мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних та міжкультурних відмінностей
людей.
8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення
До реалізації програми залучається не менше 60% науковопедагогічних працівників з науковими ступенями та/або вченими
званнями. Науково-педагогічні працівники один раз на п’ять
років проходять стажування.
Матеріально-технічне
Наявність документів, що засвідчують право власності
забезпечення
університету на приміщення для здійснення навчальновиховного процесу. Відповідність навчальних корпусів
університету показникам нормованої площі. 100 %
забезпеченість потребам освітніх програм університету:
навчальні аудиторії, лабораторії, необхідне устаткування
кабінетів. Повне забезпечення робочими комп’ютерними
місцями студентів (з врахуванням заочної форми навчання).
Наявність інфраструктури для відпочинку та оздоровлення
(їдальня, спортивний майданчик, тренажерна зала, медичний
кабінет, університетський рослинний парк).

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

Навчальний процес забезпечується навчально-методичними
комплексами дисциплін, які містять методичні розробки до
семінарських, практичних занять, лабораторних практикумів,
методичні вказівки до самостійної роботи студентів,
індивідуальні завдання практичної спрямованості; методичними
матеріалами до написання курсових та дипломних робіт,
проходження практик, завдання для контролю знань
(екзаменаційні білети, тестові завдання, модульні, комплексні
контрольні роботи). Також викладачі готують та забезпечують
видання авторських підручників, навчально-методичних
посібників та монографій.
9. Академічна мобільність
На загальних підставах в межах України. На основі
двосторонніх договорів між ТОВ «Бердянський університет
менеджменту і бізнесу» та навчальними закладами країнпартнерів.
На основі двосторонніх договорів між Бердянським
університетом менеджменту і бізнесу та вищими навчальними
закладами зарубіжних країн-партнерів, зокрема, угодами про
співпрацю з університетами Польщі.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не проводиться

І - Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
Атестація здобувачів кваліфікації бакалавра з економіки може
здобувачів вищої освіти здійснюватися у формі:
- публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи;
та/або
- публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи та
кваліфікаційного іспиту за спеціальністю;
та/або
- кваліфікаційного іспиту за спеціальністю.
Вимоги до
Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу
кваліфікаційної роботи якої можуть включатися представники роботодавців та їх
(за наявності)
об’єднань. Атестація здійснюється відкрито і гласно.
Процедура перевірки на плагіат визначається ВНЗ.
Порядок та вимоги до оприлюднення визначаються ВНЗ
зокрема на офіційному сайті закладу вищої освіти повинна бути
оприлюднена кваліфікаційна робота.
Вимоги до
Кваліфікаційний іспит за спеціальністю забезпечує
атестаційного/єдиного оцінювання результатів навчання та рівня сформованості
державного
спеціальних компетентностей, зазначених у розділах 4-5
кваліфікаційного
Стандарту.
екзамену (екзаменів)
(за наявності)

II. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти
Забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
спеціальності 051 «Економіка» передбачає здійсненням таких процедур і заходів:

− здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
− забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних
працівників;
− забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому
числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
− забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім
процесом;
− забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та
кваліфікації;
− забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у
наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;
− інших процедур і заходів.
Основними вимогами до системи освіти та професійної підготовки є вимоги до
науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчання здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 051 «Економіка».
У викладанні навчальних дисциплін обов’язкової частини змісту навчання беруть
участь доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, які мають певний стаж практичної,
наукової та педагогічної роботи. Доцільно, щоб викладачі, які забезпечують дисципліни циклу
науково-природничої, професійної та практичної підготовки, в переважній більшості мали
наукові ступені в галузі економічних наук.
Викладацький склад, який викладає навчальні дисципліни обов’язкової частини змісту
навчання, повинний мати кваліфікацію, фах за дипломом про вищу освіту та наукову
спеціальність за дипломом про отримання наукового ступеня, які відповідають або споріднені
до спеціальності підготовки магістрів.
Професорсько-викладацький склад, який здійснює навчальний процес, повинен
періодично та своєчасно проходити стажування.
Навчальний процес з обов’язкових дисциплін повинен забезпечуватися методичними
комплексами дисциплін, що складаються з підручників, методичних розробок до практичних
занять, лабораторних практикумів, методичних вказівок до самостійної роботи студентів,
методичних матеріалів до курсового проектування, прототипів розробки курсових проектів,
екзаменаційних та тестових запитань різної складності (для самоперевірки, для іспитів, для
тренінгів) тощо.

ІІІ. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти
Згідно статті 32 п. 1 Закону України «Про вищу освіту» Бердянський університет
менеджменту і бізнесу проводить підготовку бакалаврів за спеціальністю 051 Економіка.
Діяльність вищого навчального закладу провадиться на принципах:
1) автономії та самоврядування;
2) розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника (засновників),
державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить
вищий навчальний заклад, органів управління вищого навчального закладу та його
структурних підрозділів;
3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
4) незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій (крім
вищих духовних навчальних закладів).
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Пояснювальна записка
Таблиця 1
Матриця відповідності компетентностей дескрипторам НРК
Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація
Загальні компетентності
1. Здатність до абстрактного мислення,
+
аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати знання у
+
практичних ситуаціях.
3. Знання та розуміння предметної області
+
та розуміння професійної діяльності.
4. Здатність до усної та письмової
+
професійної
комунікації
англійською
мовою
5. Навички використання інформаційних і
+
+
комунікаційних технологій.
6. Здатність до пошуку, оброблення та
+
аналізу інформації з різних джерел.
7. Здатність до адаптації та дії в новій
ситуації.
8. Здатність до креативного та критичного
мислення.
9. Здатність приймати обґрунтовані
рішення.
10. Навички міжособистісної взаємодії.
11. Здатність виявляти ініціативу та
підприємливість.
12. Здатність свідомо та соціальновідповідально діяти на основі етичних
міркувань.
Спеціальні (фахові) компетентності
1. Здатність виявляти закономірності
+
функціонування сучасної економіки на
мікро- та макрорівні.
2. Здатність використовувати нормативні та
+
правові
акти,
що
регламентують
професійну діяльність.
3. Розуміння основних особливостей
+
провідних наукових шкіл та напрямів
економічної науки.
4. Здатність описувати економічні та
+
соціальні процеси і явища на основі
теоретичних та прикладних моделей,
аналізувати і змістовно інтерпретувати
отримані результати.
5. Розуміння
основних особливостей
+
сучасної
світової
та
національної
економіки,
інституційної
структури,
напрямів соціальної, економічної та
зовнішньоекономічної політики держави.
6. Здатність застосовувати економіко+
+
математичні методи та моделі для
вирішення економічних задач.
7. Здатність застосовувати комп’ютерні
+

Автономія та
відповідальність

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

технології обробки даних для вирішення
економічних завдань, здійснення аналізу
інформації та підготовки аналітичних
звітів.
8. Здатність аналізувати та розв’язувати
завдання у сфері регулювання економічних
та соціально-трудових відносин.
9. Здатність прогнозувати на основі
стандартних
теоретичних
та
економетричних
моделей
соціальноекономічні процеси.
10. Навички використання
сучасних
джерел
економічної,
соціальної,
управлінської, облікової інформації для
складання службових документів та
аналітичних звітів.
11.Здатність використовувати аналітичний
та
методичний
інструментарій
для
обґрунтування економічних рішень.
12.
Здатність
самостійно
виявляти
проблеми економічного характеру при
аналізі конкретних ситуацій, пропонувати
способи їх вирішення
13.
Здатність визначати сегментацію
ринку праці, структуру попиту та
пропозиції, зайнятості та безробіття.
14.
Здатність
проводити
аналіз
функціонування та розвитку суб’єктів
господарювання та стану функціональних
підсистем підприємств, організацій та
установ.
15. Здатність поглиблено аналізувати
проблеми і явища в одній або декількох
професійних
сферах
у
межах
спеціальності.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Таблиця 2
Матриця відповідності результатів навчання та компетентностей
Програмні результати навчання

1. Знати
та
використовувати
економічну термінологію, пояснювати
базові
концепції
мікрота
макроекономіки.
2. Демонструвати стійке розуміння
принципів
економічної
науки,
особливостей
функціонування
економічних систем.
3. Використовувати аналітичний та
методичний
інструментарій
для
розуміння логіки прийняття господарчих
рішень різними економічними агентами
(індивідуумами,
домогосподарствами,
підприємствами та органами державної
влади).
4. Використовувати
професійну
аргументацію для донесення інформації,
ідей, проблем та способів їх вирішення
до фахівців і нефахівців у сфері
економічної діяльності.
5. Пояснювати моделі соціальноекономічних
явищ
з
погляду
фундаментальних принципів і знань на
основі розуміння основних напрямів
розвитку економічної науки.
6. Застосовувати
відповідні
економіко-математичні методи та моделі
для вирішення економічних задач.
7. Усвідомлювати
основні
особливості
сучасної
світової
та
національної економіки, інституційної

Інтегральна
компетентні
сть

1

2

+

Компетентності
Загальні компетентності
Спеціальні (фахові) компетентності
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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+

+ +

+
+

+

+

+

+

+
+

+

структури,
напрямів
соціальної,
економічної та зовнішньоекономічної
політики держави.
8. Визначати попит та пропозицію на
ринку праці, аналізувати структуру
зайнятості та безробіття.
9.
Проводити
аналіз
функціонування та розвитку суб’єктів
господарювання,
визначати
функціональні сфери, розраховувати
відповідні показники які характеризують
результативність їх діяльності.
10. Вміти
аналізувати
процеси
державного та ринкового регулювання
соціально-економічних
і
трудових
відносин.
11. Застосовувати набуті теоретичні
знання для розв’язання практичних
завдань та змістовно інтерпретувати
отримані результати.
12. Ідентифікувати
джерела
та
розуміти методологію визначення і
методи
отримання
соціальноекономічних
даних,
збирати
та
аналізувати
необхідну
інформацію,
розраховувати економічні та соціальні
показники.
13. Вміти працювати як самостійно,
так і в команді.
14. Виконувати
дослідження
за
встановленим замовленням.
15. Розуміти та планувати можливості
особистого професійного розвитку.
16. Демонструвати базові навички
креативного та критичного мислення у
дослідженнях
та
професійному
спілкуванні.
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17. Розуміти та самостійно формувати
зміст, структуру і висновки наукових та
аналітичних текстів з економіки.
18. Виконувати міждисциплінарний
аналіз соціально-економічних явищ і
проблем в однієї або декількох
професійних сферах.
19. Використовувати нормативні та
правові
акти,
що
регламентують
професійну діяльність.
20. Використовувати інформаційні та
комунікаційні технології для вирішення
соціально-економічних
завдань,
підготовки
та
представлення
аналітичних звітів.
21. Оволодіти навичками усної та
письмової
професійної
комунікації
англійською мовою.
22. Демонструвати вміння абстрактно
мислити, застосовувати аналіз та синтез
для виявлення ключових характеристик
економічних систем різного рівня, а
також особливостей поведінки їх
суб’єктів.
23. Демонструвати
гнучкість
та
адаптивність у нових ситуаціях, у роботі
із новими об’єктами, та у невизначених
умовах.
24. Набути
навички
самостійної
роботи,
виявляти
ініціативу
та
підприємливість, бути критичним і
самокритичним.
25. Демонструвати здатність діяти
соціально відповідально та свідомо на
основі етичних мотивів, поваги до
різноманіття думок, індивідуальних та
міжкультурних відмінностей людей.
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2.1. Перелік компонент освітньої програми
Код н/д

1

Компоненти освітньої програми (навчальні
дисципліни, курсові роботи, практики
кваліфікаційні роботи)

Кількість
кредитів

2
3
Обов'язкові компоненти ОП

Форма
підсумкового
контролю

4

1.1. Цикл загальної підготовки

ЗП 1.
ЗП 2.
ЗП 3.
ЗП 4.
ЗП 5.
ЗП 6.
ЗП 7.
ЗП 8.
ЗП 9.
ЗП 10.1
ЗП 10.2
ЗП 11.1
ЗП 11.2
ЗП 12.
ЗП 13.

Українська мова за професійним спрямуванням
Історія України
Історія української культури
Фізичне виховання (позакредитна дисципліна)
Філософія
Політекономія
Мікроекономіка
Макроекономіка
Історія економіки та економічної думки
Вища математика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Оптимізаційні методи та моделі
Економетрія
Правознавство
Безпека життєдіяльності (БЖД, Охорона праці,
Цивільний захист)

ЗП 14. Інформаційні системи і технології
Всього за цикл:

3
3
3
4,5
3
5
4
4
5
8
5
3
4
4
3

Екзамен
Екзамен
Екзамен
Залік
Екзамен
Екзамен, курсова робота
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Залік, екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен

6
63

Залік, екзамен

10
4
4
4
4
4
5
3
4
5
4
4
4

Залік, екзамен,
курсова робота
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Диф.залік
Екзамен, курсова робота
Екзамен, курсова робота

4
5
5

Екзамен
Екзамен
Екзамен

5
4
5
6
3
18
3
117
180

Екзамен
Екзамен
Екзамен
Диф.залік
Диф.залік

2. Цикл професійної підготовки

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

Економіка підприємства

Менеджмент
Маркетинг
Гроші та кредит
Фінанси
Бухгалтерський облік
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Міжнародна економіка
Статистика
Регіональна економіка
Риторика
Стратегія підприємства
Планування і організація діяльності на
підприємстві
ПП 14. Економіка і організація інноваційної діяльності
ПП 15. Проектний аналіз
ПП 16. Обгрунтування господарських рішень і оцінка
ризиків
ПП 17. Потенціал і розвиток підприємства
ПП 18. Управління витратами
ПП 19. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Виробнича практика
Переддипломна практика
Підготовка дипломної роботи
Атестація
Всього за цикл:
Загальний обсяг обов'язкових компонент:

Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (Дисципліни циклу загальної підготовки )
ВБ 1.1. ВЗП 1. Блок «Психологія»
12
Диф.залік
ВБ 1.2. ВЗП 2. Блок «Політологія ІІ»
12
Диф.залік
ВБ 1.3. ВЗП 3. Блок «Філософія ІІ»
12
Диф.залік
ВБ 1.4. ВЗП 4. Комплексний блок «Гуманітарний»
12
Диф.залік
ВБ 1.5. ВЗП 5. Блок «Економіко-математичні методи ІІ»
12
Диф.залік
ВБ 1.6. ВЗП 6. Блок «Інформатика ІІ»
12
Диф.залік
ВБ 1.7. ВЗП 7. Комплексний блок «Математика та ІСТ»
12
Диф.залік
Всього за цикл:
24
Вибірковий блок 2 (Дисципліни циклу професійної підготовки)
ВБ 2.1. ВПП 1. Блок «Економіка підприємства ІІ»
12
Диф.залік
ВБ 2.2. ВПП 2. Блок «Фінанси ІІ»
12
Диф.залік
ВБ 2.3. ВПП 3. Блок «Управління персоналом та
12
Диф.залік
економіка праці ІІ»
ВБ 2.4. ВПП 4. Блок «Бухгалтерський облік ІІ»
12
Диф.залік
ВБ 2.5. ВПП 5. Блок «Маркетинг ІІ»
12
Диф.залік
ВБ 2.6. ВПП 6. Блок «Основи бізнесу»
12
Диф.залік
ВБ 2.7. ВПП 7. Блок «Менеджмент ІІ»
12
Диф.залік
ВБ 2.8. ВПП 8. Блок «Оціночна діяльність»
12
Диф.залік
ВБ 2.9. ВПП 9. Блок «Менеджмент туристичної діяльності»
12
Диф.залік
Всього за цикл:
36
Загальний обсяг вибіркових компонент:
60
Загальний обсяг освітньої програми:
240

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Завершальним етапом навчання студентів зі спеціальності 051 «Економіка» є
підсумкова атестація.
Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності рівня та
обсягу знань, умінь та компетентностей здобувача вищої освіти, яка навчається за освітньою
програмою, вимогам стандартів вищої освіти.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Підсумкова атестація проводиться після закінчення підготовки на певному ступені з
метою оцінки знань та фактичної підготовленості до роботи за фахом відповідно до вимог
освітньо-професійної програми. Підсумкову атестацію на рівні бакалавра здійснює
Екзаменаційна комісія. До складання кваліфікаційного екзамену допускаються студенти, які
виконали всі вимоги навчального плану.
Кваліфікаційний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів
професійно-орієнтованої теоретичної підготовки за білетами, складеними у повній
відповідності до програми підсумкової атестації.

