




ПЕРЕДМОВА  
 

Освітньо-професійна програма підготовки першого (освітньо-професійного) 
рівня (бакалавр) галузі знань  05 «Соціальні та поведінкові науки», 
спеціальності 051 «Економіка»  
 
 
1. ВНЕСЕНО  
Проектною групою кафедри економіки, обліку та аудиту Енергодарського 
інституту  державного та муніципального управління ім. Р.Г.Хеноха 
«Класичного приватного університету», «26» червня 2017 року, протокол №11 
 
2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ  
наказом директора від «31» серпня 2017 р. №89 для відповідного рівня вищої 
освіти за спеціальністю 051 «Економіка»  
 
3. РОЗРОБНИКИ: 
Керівник проектної групи – Нестеров Ю.О., к.е.н., завідувач кафедри 
економіки, обліку та аудиту (затверджено наказом від «9» березня 2017 р. №35. 
Про призначення керівником проектної групи) 
Члени проектної групи: 
1. Савченко Т.В., к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту. 
2. Зикіна В.О., к.е.н., доцент кафедри економіки, обліку та аудиту. 
3.  Меленюк В.О., к. н. держ. упр., доцент кафедри менеджменту  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
І. Профіль освітньої програми зі спеціальності 051 «Економіка» 

 
1. Загальна інформація  

Повна назва вищого 
навчального закладу та 
структурного підрозділу  

Енергодарський інститут державного та муніципального 
управління ім. Р.Г.Хеноха «Класичного приватного 
університету» 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації 
мовою оригіналу  

Бакалавр з економіки підприємства 

Офіційна назва 
освітньої програми  

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти ступеня «бакалавр»  
галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»  
зі спеціальності 051 «Економіка»  

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми  

Диплом бакалавра – одиничний,  240 кредитів ЄКТС, термін 
навчання 4 роки   

Наявність акредитації  Сертифікат про акредитацію Серія НІ-ІІ №0884771 відповідно 
до рішення Акредитаційної комісії від 3 липня 2017р. 
протокол №126, термін дії 1 липня 2027р. 

Цикл/рівень 6 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК). 
6 рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання 
впродовж життя (EQF LLL). 
Перший цикл Європейського простору вищої освіти (НРFQ 
EHEA ) 

Передумови  Повна загальна середня освіта; ступінь молодшого бакалавра  
Мова викладання  Українська, англійська  
Термін дії освітньої 
програми  

П’ять років  

Інтернет адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми  

http://eidmu.zp.ua/ 

2. Мета освітньої програми   
Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері економіки, які володіють 
фундаментальними знаннями та професійно-орієнтованими уміннями щодо аналізу та оцінки 
економічних явищ і процесів та здатні вирішувати типові професійні завдання у господарській 
практиці та здійснення підготовки студентів на рівні, що забезпечить їм право продовжити 
навчання з метою отримання вищих кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів.  

3. Характеристика освітньої програми  
Предметна область   Об’єкти вивчення:  загальні закони та тенденції розвитку 

економічних систем, мотивація та поведінка суб’єктів ринку, 
соціально-економічні процеси, їх моделювання та 
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 та технології: загальнонаукові методи 
пізнання, математичні, статистичні та якісні методи 



економічного аналізу, економіко-математичне моделювання, 
інформаційно-комунікаційні технології, методи дослідницької 
діяльності та презентації результатів.  
Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-
комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні 
продукти, що застосовуються в економічній діяльності.  

Орієнтація освітньої 
програми  

Спрямована на забезпечення теоретичної, практичної та 
наукової підготовки висококваліфікованих кадрів, які б набули 
глибоких міцних знань для виконання професійних завдань 
науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі в 
галузі соціальних та поведінкових наук, здатності до 
самостійної науково-виробничої діяльності в умовах вищих 
навчальних закладів різних рівнів акредитації, в 
організаційних, адміністративних, планово-проектних, 
інформаційно-аналітичних, контролюючих, навчальних, 
дослідних та інші видах підприємницької діяльності в 
виробничих та торгівельно-посередницьких підприємствах, 
фінансових, консалтингових, науково-дослідних, освітніх 
організаціях, установах державного управління і місцевого 
самоврядування науково-дослідних установах та 
підприємствах тощо. 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації  

Програма спрямована на оволодіння основами 
фундаментальних та практичних знань в області економіки 
підприємства.   

Особливості програми  
 

Освітньо-професійна програма (240 кредитів) передбачає такі 
цикли підготовки, що забезпечують освітній ступінь 
бакалавра: цикл загальної підготовки, цикл професійної 
підготовки, практична підготовки. 
Перевагами програми підготовки бакалаврами є поєднання 
компетентностей за напрямом економіка, що сприятиме 
успішному функціонуванню суб’єктів господарювання.  
Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку фахівців з 
економіки сучасної компанії, ініціативних та здатних до швидкої 
адаптації в сучасному бізнес-середовищі. Формує креативних 
фахівців із новим перспективним способом мислення, здатних не 
лише застосовувати. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання  
Придатність до 
працевлаштування  

Випускники можуть бути працевлаштовані в організаціях та 
на підприємствах будь-якої форми власності, у навчальних 
закладах та науково-дослідних установах; в органах 
державного та муніципального управління, різноманітних 
службах апарату управління; у структурах, в яких випускники 
є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; 
в комерційних структурах, що виходять на зовнішній ринок, у 
недержавних організаціях та установах; в економічних 
відділах фінансово-кредитних установ; у науково-виробничо-
технічних комплексах.  
Відповідно до  Класифікатора професій України ДК 003:2010 
бакалавр зі спеціальності 051 «Економіка» може обіймати такі 
посади: 
Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних 
функціональних підрозділів (1231).  
Керівники підрозділів маркетингу (1233). 



Керівники проектів та програм (1238). 
Керівники малих підприємств без апарату управління в: 
промисловості  (1312), будівництві (1313), оптовій та 
роздрібній торгівлі (1314). 
Викладачі університетів та вищих навчальних закладів (2310). 
Страхові агенти (3412). 
Професіонали з фінансово-економічної безпеки (2414.2). 
Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, 
ефективності господарської діяльності, раціоналізації 
виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної 
діяльності (2419).  
Наукові співробітники (економіка) (2441.1). 
Економісти: з матеріально-технічного постачання, з 
ціноутворення, з фінансової роботи, з планування, з 
бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. 
(2441.2). 
Бухгалтери та касири-експерти (3433). 
Організатори діловодства (3435). 
Помічники керівників: підприємств, установ та організацій 
(3436.1),  виробничих та інших основних підрозділів (3436.2) 
малих підприємств без апарату управління (3436.3). 
Державні інспектори: митної служби (3441), податкової 
служби (3442), із соціальної допомоги (3443). 
Касири в банках та інкасатори (4212). 
Статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються 
фінансовими операціями (4122). 

Подальше навчання   Можливе подальше продовження освіти за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищення 
кваліфікації та отримання додаткової післядипломної освіти.  

5. Викладання та оцінювання  
Викладання та навчання  Навчання, яке проводиться у формі лекцій, мультимедійні 

лекції, семінарів, практичних занять, семінарів із розв’язанням 
ситуаційних завдань та використанням кейс-методів, ділових 
ігор, тренінгів, що розвивають лідерські навички та навички 
працювати в команді; проходження практики, виконання 
курсових робіт на основі підручників, посібників та конспектів 
лекцій, консультацій з викладачами, періодичних наукових 
видань, використання мережі Інтернет, самостійного вивчення 
(в тому числі через систему дистанційного навчання ЕІДМУ 
«КПУ» за допомогою платформи Moodle).  

Оцінювання  Поточне опитування, тестовий контроль, звіти з практики, 
контрольні роботи, курсові роботи, усні та письмові екзамени, 
заліки з урахуванням накопичених балів, атестація 
випускника.  

6. Перелік компетентності 
Інструментальна 
компетентність  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері економіки та у процесі навчання, 
що передбачає застосування певних теорій та методів 
економічної науки.  

Загальні компетентності  
(ЗК) 

ЗК-1. Здатність формувати інформаційний простір та 
використовувати інформаційні технології у діяльності 
організації.  



ЗК-2. Здатність до професійного (усного та письмового) 
спілкування діловою українською та іноземною мовами.  
ЗК-3. Здатність підтримувати сприятливий соціально-
психологічний клімат в колективі, налагоджувати ефективну 
взаємодію в команді, створювати сприятливі умови для 
навчання.  
ЗК-4. Здатність до налагодження та здійснення ефективних 
комунікацій із зовнішнім середовищем, дотримання етики 
ділового спілкування, позитивного ставлення до різноманіття 
культур.  
ЗК-5. Здатність забезпечувати економічну, екологічну, 
цивільну безпеку функціонування організації, безпеку праці та 
належну якість випущеної продукції.  
ЗК-6. Здатність діяти з позиції соціальної відповідальності, 
займати активну життєву та громадянську позицію, розвивати 
лідерські якості.  
ЗК-7. Здатність до безперервного навчання та саморозвитку, 
самостійної праці, використання системного підходу до 
розроблення та реалізації рішень.  
ЗК-8.Здатність використовувати основи філософських знань 
до формування світогляду, розвитку людського буття, 
суспільства і природи, духовної культури. 
ЗК-9. Здатність аналізувати основні етапи і закономірності 
історичного розвитку суспільства для формування цивільної 
позиції. 
ЗК-10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 
ЗК-11. Здатність до креативного та критичного мислення.  
ЗК-12. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

ФК-1. Здатність планувати і організовувати діяльність 
підприємства (підрозділу) відповідно до визначених 
стратегічних орієнтирів.  
ФК-2. Здатність розуміти економічні основи функціонування 
організації, визначати потреби та напрями раціонального 
використання ресурсів організації.  
ФК-3. Здатність аналізувати та оцінювати результати 
діяльності, економічний потенціал та динаміку розвитку 
організації.  
ФК-4. Здатність до аналізування та оцінювання соціально-
економічних процесів, розгляду суспільних явищ в 
конкретних історичних умовах.  
ФК-5. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення, 
спроможність забезпечувати їх правомочність та здійснювати 
ефективний контроль за їх виконанням.  
ФК-6.  Здатність опрацьовувати первинну зовнішню та 
внутрішню інформацію та формувати на її основі стратегію 
розвитку підприємства.  
ФК-7. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних 
аргументів та перевірених фактів. 
ФК-8. Здатність аналізувати і впроваджувати інвестиційно – 
інноваційні проекти для організації власного бізнесу, розвитку 
галузей економіки та державної економічної системи. 



ФК-9. Уміння використовувати наукові та інформаційні 
технології для отримання практичних управлінських 
результатів.  
ФК-10. Уміння використовувати методи маркетингової 
діагностики, синтезу інноваційно-інвестиційної та логістичної 
діяльності.  
ФК-11. Здатність використовувати нормативні та правові акти, 
що регламентують професійну діяльність.  
ФК-12. Розуміння основних особливостей сучасної світової та 
національної економіки, інституційної структури, напрямів 
соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 
держави.  
ФК-13. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 
характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати 
способи їх вирішення.  
ФК-14. Уміння використовувати сучасні джерела економічної, 
соціальної, управлінської, облікової інформації для складання 
службових документів та аналітичних звітів.  

7. Програмні результати навчання  
ПР-1 Знання Уміння використовувати економічну термінологію, 

пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки. 
ПР-2 Уміння Уміння визначати попит та пропозицію на ринку праці, 

аналізувати структуру зайнятості та безробіття.  
ПР-3 Уміння Уміння аналізувати процеси державного та ринкового 

регулювання соціально-економічних і трудових відносин.  
ПР-4 Знання Уміння ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання соціально-економічних даних, 
збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати 
економічні та соціальні показники.  

ПР-5 Комунікація Уміння здійснювати комунікаційну діяльність в усній та 
письмовій формах на українській та іноземних мовах.  

ПР-6 Знання Уміння використовувати аналітичний та методичний 
інструментарій для розуміння логіки прийняття господарчих 
рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 
домогосподарствами, підприємствами та органами державної 
влади).  

ПР-7 Уміння Уміння використовувати професійну аргументацію для 
донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення 
до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.  

ПР-8 Знання Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та 
моделі для вирішення економічних задач.  

ПР-9 Уміння Уміння проводити аналіз функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, 
розраховувати відповідні показники які характеризують 
результативність їх діяльності.  

ПР-10 Знання Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 
результати.  

ПР-11 Комунікація Уміння працювати як самостійно, так і  у колективі та команді, 
толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні та 
культурні відмінності. 

ПР-12 Уміння  Уміння на основі інформаційного забезпечення та сучасних 



технологій визначати, формулювати проблеми; 
обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність 
забезпечувати їх правомочність.  

ПР-13 Знання Застосовувати базові навички креативного та критичного 
мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.  

ПР-14 Знання Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки 
наукових та аналітичних текстів з економіки.  

ПР-15 Уміння Уміння виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-
економічних явищ і проблем в однієї або декількох 
професійних сферах.  

ПР-16 Уміння Уміння використовувати нормативні та правові акти, що 
регламентують професійну діяльність.  

ПР-17 Уміння Уміння використовувати інформаційні та комунікаційні 
технології для вирішення соціально-економічних завдань, 
підготовки та представлення аналітичних звітів.  

ПР-18 Автономність і 
відповідальність 

Уміння працювати самостійно і автономно, застосовувати 
знання на практиці, навчатися впродовж життя, бути 
критичним і самокритичним. 

ПР-19 Знання Уміння демонструвати стійке розуміння принципів 
економічної науки, особливостей функціонування 
економічних систем.  

ПР-20 Знання Уміння пояснювати моделі соціально-економічних явищ з 
погляду фундаментальних принципів і знань на основі 
розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.  

ПР-21 Знання Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та 
національної економіки, інституційної структури, напрямів 
соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 
держави.  

ПР-22 Уміння Уміння розуміти та планувати можливості особистого 
професійного розвитку.  

ПР-23 Уміння Уміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез 
для виявлення ключових характеристик економічних систем 
різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.  

ПР-24 Уміння Уміння демонструвати гнучкість та адаптивність у нових 
ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених 
умовах.  

ПР-25 Знання  Уміння формувати світогляд, розвиток людського буття, 
суспільства і природи, духовну культуру.  

ПР-26 Уміння Уміння використовувати методи економіко-математичного 
моделювання для обґрунтування управлінських рішень щодо 
формування, оптимізації, реорганізації діяльності організації, 
структурних підрозділів та бізнес-процесів. 

ПР-27 Уміння Уміння розробляти складові системи стратегічного, поточного 
(тактичного) та оперативного планування та контролю 
діяльності. 

ПР-28 Уміння Уміння збирати та обробляти первинну інформацію, читати, 
розуміти звітність, виконувати аналіз та оцінювати діяльність 
організації та її структурних підрозділів. 

ПР-29 Знання Здійснювати техніко-економічне обґрунтування інноваційних 
проектів. 

ПР-30 Уміння Уміння розробляти програми виробництва та/або реалізації 
нових видів продукції відповідно до стандартів якості, 



 
 

організовувати матеріально-технічне забезпечення 
виробничих процесів, систему постачань і управління 
операційними процесами на основі логістики. 

ПР-31 Автономність і 
відповідальність 

Здатність виявлення загальних тенденцій розвитку 
організації,оцінювання результатів фінансово-економічної 
діяльності. 

ПР-32 Уміння  Уміння аналізувати стан середовища організації, 
застосовувати інноваційний досвід провідних фірм, 
розробляти стратегію конкурентної боротьби.  

ПР-33 Автономність і 
відповідальність  

Здатність здійснювати контроль за виконанням рішень та 
забезпечення виконавчої дисципліни з питань охорони праці, 
техніки безпеки та екологічної безпеки в організації.  

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми  
Кадрове 

забезпечення  
Всі науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітньо-
професійну програму, за кваліфікацією відповідають профілю і 
напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж та 
досвід педагогічної і практичної роботи. В процесі організації 
навчального процесу залучаються професіонали з досвідом 
дослідницької, управлінської, інноваційної, творчої та фахової 
роботи.  

Матеріально-
технічне 

забезпечення  

Навчальні приміщення відповідають будівельним та санітарним 
нормам, забезпечення гуртожитками відповідно до потреби, 
кількість комп’ютерних робочих місць та наявність прикладних 
комп’ютерних програм достатні для забезпечення освітнього 
процесу протягом усього циклу підготовки за освітньою 
програмою, соціальна інфраструктура.  

Інформаційне та  
навчально-
методичне  

забезпечення  

Навчальний процес забезпечується навчально-методичними 
комплексами дисциплін, які містять методичні розробки до 
семінарських, практичних занять, методичні вказівки до 
самостійної роботи студентів, індивідуальні завдання практичної 
спрямованості; методичними матеріалами до написання курсових 
робіт, проходження практик, завдання для контролю знань 
(екзаменаційні білети, тестові завдання, модульні, комплексні 
контрольні роботи). 
Належна забезпеченість бібліотеки підручниками та посібниками, 
вітчизняними і закордонними фаховими періодичними виданнями 
відповідного профілю, доступ до джерел Internet, авторських 
розробок професорсько-викладацького складу, сайту 
дистанційного навчання ЕІДМУ «КПУ» за допомогою платформи 
Moodle (http://eidmu.zp.ua/).  

9. Академічна мобільність  
Національна 

кредитна мобільність 
На основі двосторонніх договорів між ЕІДМУ «КПУ» та іншими 
ВНЗ України, а також встановлених ділових відносин поза 
офіційними договорами між ВНЗ.  

Міжнародна 
кредитна 

мобільність 

Встановлених ділових відносин поза офіційними договорами між 
вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.  

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не проводиться. 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 
2.1. Перелік компонент ОП 

 
Шифр  Навчальна дисципліни / практика  Кредитів 

EСTS 
Вид контролю 

1. Обов’язкова компонента ОП 
Цикл загальної підготовки 

ЗПН 1 Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 

3 Екзамен  

ЗПН 2 Історія України та української культури 4  
ЗПН 2.1 Історія України 2 Екзамен 
ЗПН 2.2 Історія української культури 2 Екзамен 
ЗПН  3 Іноземна мова 13 Залік, екзамен  
ЗПН 4 Філософія 4  

ЗПН 4.1 Філософія 2 Екзамен 
ЗПН 4.2 Релігієзнавство 1 Екзамен 
ЗПН 4.3 Логіка 1 Екзамен 

                       Цикл професійної підготовки 
ППН 1 Політична економія 6 Екзамен  
ППН 2 Мікроекономіка 4 Екзамен  
ППН  3 Макроекономіка 4 Екзамен  
ППН 4 Історія економіки та економічної думки 5 Екзамен  
ППН 5 Математика для економістів: 11  

ППН 5.1 Вища математика 8 Екзамен 

ППН 5.2 Теорія ймовірностей і математична 
статистика 

3 Екзамен 

ППН 6 Економіко-математичні методи та моделі 6  
ППН 6.1 Оптимізаційні методи і моделі 3 Залік 
ППН 6.2 Економетрика 3 Екзамен  
ППН 7 Інформатика 6 Залік, екзамен 
ППН 8 Економіка підприємства 10  

ППН 8.1 Економіка підприємства 4 Залік 
ППН 8.1 Економіка підприємства 5 Екзамен  

ППН 8.2 Економіка підприємства 
(курсова робота) 

1 Курсова робота 

ППН 9 Менеджмент 5 Екзамен  
ППН 10 Маркетинг 5 Екзамен  
ППН 11 Гроші та кредит 4 Екзамен  
ППН 12 Фінанси 4 Екзамен  
ППН 13 Бухгалтерський облік 5 Екзамен  

ППН 14 Економіка праці й соціальні трудові 
відносини 

3 Екзамен 

ППН 15 Міжнародна економіка 4 Екзамен 
ППН 16 Статистика 4 Екзамен 
ППН 17 Регіональна економіка 4 Екзамен 

ППН 18 Безпека життєдіяльності та основи 
охорони праці 

4 Залік 

ППН 19 Стратегія підприємства 4 Екзамен 
ППН 20 Організація виробництва 5 Екзамен 

ППН 21 Економіка та організація інноваційної 
діяльності 

4 Екзамен 



ППН 22 Проектний аналіз 4 Екзамен 

ППН 23 Обґрунтування господарських рішень і 
оцінювання ризиків 

4 Екзамен 

ППН 24 Потенціал і розвиток підприємства 5 Екзамен 
ППН 25 Планування і контроль на підприємстві 6  

ППН 25.1 Планування і контроль на підприємстві 5 Екзамен 

ППН 25.2 Планування і контроль на підприємстві 
(курсова робота) 

1 Курсова робота 

ППН 26 Управління витратами 5 Екзамен 
Загальний обсяг обов’язкових компонент  155  

2. Вибіркова компонента ОП  
Дисципліни вибору вищого навчального закладу 

Цикл професійної підготовки 
ВЗПП 1 Бізнес-планування 4 Залік  

ВЗПП 2 Інформаційні системи та технології на 
підприємстві 

4 Залік 

ВЗПП 3 Інвестування 4 Залік  
Дисципліни вільного вибору студента 
                 Цикл загальної підготовки 

ЗПВС 1а Риторика 3 Залік  
ЗПВС 1б Етика ділових відносин 3 Залік  
ЗПВС 2а Психологія 4 Залік  
ЗПВС 2б Етика бізнесу 4 Залік  
ЗПВС 3а Соціологія 4 Залік  
ЗПВС 3б Паблік рилейшинз 4 Залік  
ЗПВС 4а Політологія 4 Екзамен  
ЗПВС 4б Конфліктологія 4 Екзамен  

                       Цикл професійної підготовки 
ППВС 1а Екологія 3 Залік  
ППВС 1б Демографія 3 Залік  
ППВС 2а Системи технологій 4 Залік  
ППВС 2б Соціальна економіка 4 Залік  
ППВС 3а Аудит 4 Залік  
ППВС 3б Інституціональна економіка 4 Залік  
ППВС 4а Економіко-математичні моделі в 

управлінні економікою 
5 Залік  

ППВС 4б Прогнозування соціально-економічних 
процесів 

5 Залік  

ППВС 5а Національна економіка 4 Залік  
ППВС 5б Логістика 4 Залік  
ППВС 6а Аналіз господарської діяльності 

підприємства 
5 Залік  

ППВС 6б Державне регулювання економіки 5 Залік  
ППВС 7а Економіка промислового підприємства 5 Залік  
ППВС 7б Інфраструктура товарного ринку 5 Залік  
ППВС 8а Страхування 5 Залік  
ППВС 8б Методи прийняття рішень 5 Залік  
ППВС 9а Основи підприємницької діяльності 5 Залік  
ППВС 9б Підприємництво і бізнес-культура 5 Залік  
ППВС 10а Економіка торгівельного підприємства 5 Залік 
ППВС 10б Внутрішній економічний механізм 5 Залік 



підприємств 
Загальний обсяг вибіркових компонент  72  

3. Практична підготовка  
3.1 Навчальна практика  4 Диф. залік 
3.2 Виробнича практика  6 Диф. залік 
4 Державна атестація  3  
 Державний екзамен із 

загальнотеоретичних дисциплін 
1,5  

 Комплексний державний екзамен за фахом 1,5  
Загальний обсяг практичної підготовки  13  
Загальний обсяг освітньої програми  240  
 

2.2 Структурно-логічна схема ОП 
Семестр  Шифр навчальної дисципліни  

1 ЗПН 2, ЗПН  3, ЗПВС 1а (ЗПВС 1б), ППН 1, ППН 5.1, ППН 7, ППН 17, 
ППВС 1а (ППВС 1б ),  

2 ЗПН  3, ЗПН 4.1, ЗПН 4.2, ЗПН 4.3, ЗПВС 2а, (ЗПВС 2б), ЗПВС 3а (ЗПВС 
3б), ППН 3, ППН 5.1, ППН 7 

3 ЗПН 1, ЗПН  3, ЗПВС 4а (ЗПВС 4б), ППН 2, ППН 4, ППН. 5.2, ППН 6.1, 
ППН 16 

4 ЗПН  3, ППН 6.2, ППН 8.1, ППН 9, ППН 11, ППН 18, ППН 20 
5 ППН 8.1, ППН 8.2, ППН 10, ППН 13, ВЗПП 1, ВЗПП 2, ППВС 2а (ППВС 2б) 
6 ППН 12, ППН 14, ППН 15, ППН 22, ВЗПП 3, ППВС 5а (ППВС 5б), ППВС 

10а (ППВС 10б) 
7 ППН 25.1, ППН 25.2, ППН 26, ППВС 4а (ППВС 4б), ППВС 6а (ППВС 6б), 

ППВС 7а (ППВС 7б), ППВС 9а (ППВС 9б) 
8 ППН 19, ППН 21, ППН 23, ППН 24, ППВС 3а (ППВС 3б), ППВС 8а                 

(ППВС 8б) 
 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти  
Атестація здійснюється у формі державного екзамену із загальнотеоретичних 

дисциплін та комплексного державного екзамену з фаху. Атестація випускників 
здійснюється за допомогою засобів об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих 
цілей освітньо-професійної підготовки.  

Державний екзамен із загальнотеоретичних дисциплін та комплексний державний 
екзамен з фаху є засобом об’єктивного контролю якості вищої освіти фахової підготовки 
студентів. Рівень фахової підготовки встановлюється опосередковано за допомогою різних за 
формою завдань і складається з:  

- теоретичної частини (тестові завдання);  
- практичної частини (розв’язання двох ситуаційних задач з дисциплін, завдання, для 

реалізації якого використовуються дидактичні засоби, що дозволяє перевірити 
сформованість відповідних умінь та навичок).  

Нормативні дисципліни, що виносяться на державну атестацію, включають: 
політичну економію, макроекономіку, мікроекономіку, історію економіки та економічної 
думки, економіку підприємства, стратегію підприємства, планування і контроль на 
підприємстві, економіку і організацію інноваційної діяльності, організацію виробництва. 
Технологія комплексного державного екзамену за фахом включає такі технологічні етапи: 
створення системи тестових завдань і комплекту комплексних ситуаційних задач; 
проведення екзамену; перевірка тестових бланків та задач; оцінювання рівня професійної 
підготовки студентів відповідно до об’єктивних критеріїв. 

 
 



Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми  
 

Шифр 
дисциплін 

ІК Загальні компетентності  (ЗК) Фахові компетентності спеціальності  (ФК) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Обов’язкова компонента ОП 
Цикл загальної підготовки  

ЗПН 1 +  +  +                       
ЗПН 2.1 +         +       +           
ЗПН 2.2 +      +          +           
ЗПН  3 +  +  +                       

ЗПН 4.1 +        +        +           
ЗПН 4.2 +   +                        
ЗПН 4.3 +          +         +        

Цикл професійної підготовки 
ППН 1 +              +  +           
ППН 2 +            +   +     +       
ППН  3 +         +          +     + +  
ППН 4 +         +       +           

ППН 5.1 + +                 +         
ППН 5.2 +            +         +      
ППН 6.1 + +                 +         
ППН 6.2 +            +   +            
ППН 7 + +                    +      

ППН 8.1 +              + +            
ППН 9 +   +   + +          +          

ППН 10 +             + +    +    +     
ППН 11 +           +               + 
ППН 12 +     +                   +   
ППН 13 + +                 +         
ППН 14 +      +                 +   + 
ППН 15 +    +                    +   
ППН 16 + + +              +   +        
ППН 17 +              +    +         
ППН 18 +     +                  +    
ППН 19 +             +    + +         
ППН 20 +       +     +   +            



Шифр 
дисциплін ІК 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ППН 21 +       +    +           +   +  
ППН 22 +            +        +       
ППН 23 +      +           +    +      
ППН 24 +            +   +   +         

ППН 25.1 +             + +             
ППН 26 +              +           +  

2. Вибіркова компонента освітньої програми  
Дисципліни вибору вищого навчального закладу  

Цикл професійної підготовки  
ВЗПП 1 + +                 +         
ВЗПП 2 + +                 +         
ВЗПП 3 +     +               +       

Дисципліни вільного вибору студента  
Цикл загальної підготовки  

ЗПВС 1а + +                 +         
ЗПВС 1б +  +  +            +          + 
ЗПВС 2а +   +                        
ЗПВС 2б +     +            +          
ЗПВС 3а +             +     +         
ЗПВС 3б + +                 +         
ЗПВС 4а + +                    +      
ЗПВС 4б +     +                      

Цикл професійної підготовки 
ППВС 1а +     + +                     
ППВС 1б +         +          +        
ППВС 2а +       +       +             
ППВС 2б +   +                        
ППВС 3а +            +           +   + 
ППВС 3б +       +                 +   
ППВС 4а + +          +                
ППВС 4б + +               +           
ППВС 5а +         +          +     +   
ППВС 5б +              + +            
ППВС 6а  +               + +           



Шифр 
дисциплін ІК 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ППВС 6б +           +            +  +  
ППВС 7а +            +  +             
ППВС 7б +                 + +    +     
ППВС 8а +     +                      
ППВС 8б +                 +          
ППВС 9а +           +         +       
ППВС 9б +       +             +      + 
ППВС 10а +              + +            
ППВС 10б + +                        +  

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідним компонентам освітньої програми  
 

Шифр 
дисциплін  

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ПР) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1. Обов’язкова компонента ОП 
Цикл загальної підготовки 

ЗПН 1     +      +                       
ЗПН 2.1                  +                
ЗПН 2.2           +       +       +         
ЗПН  3     +                             

ЗПН 4.1       +                +  +         
ЗПН 4.2                         +         
ЗПН 4.3                  +     +           

Цикл професійної підготовки 
ППН 1  +    +    +         + +   +           
ППН 2 + +        +                      +  
ППН  3 +  +                  +             
ППН 4              + +   +  +     +         

ППН 5.1        +                    +      
ППН 5.2        +                  +        
ППН 6.1        +  +                +        
ППН 6.2        +  +                +        
ППН 7                 +                 

ППН 8.1       +   +     +             +   +   



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
ППН 9          +     +       +            
ППН 10            +   +                 +  
ППН 11          +                  +      
ППН 12             + +  +            +      
ППН 13          +      +                  
ППН 14   +       +                        
ППН 15       +        +      +       +      
ППН 16    +      +                  +      
ППН 17            +   +             +      
ППН 18                +  +               + 
ППН 19       +                    +    + +  
ППН 20          +                    +    
ППН 21       +   +              +     +   +  
ППН 22    +      +                        
ППН 23      +    +  +            +  +        
ППН 24       +   +                 +    + +  

ППН 25.1          +    +             +       
ППН 26         + +                    +    

2. Вибіркова компонента ОП 
Дисципліни вибору вищого навчального закладу 

Цикл професійної підготовки 
ВЗПП 1       +   +                      +  
ВЗПП 2            +     +                 
ВЗПП 3          +   +               +      

Дисципліни вільного вибору студента 
Цикл загальної підготовки  

ЗПВС 1а           +  +                     
ЗПВС 1б           +       +       +         
ЗПВС 2а           +       +       +         
ЗПВС 2б           +                       
ЗПВС 3а           +                       
ЗПВС 3б             +     +                
ЗПВС 4а                +                  
ЗПВС 4б           +       +                



Цикл професійної підготовки  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

ППВС 1а                +                 + 
ППВС 1б   +                               
ППВС 2а            +                      
ППВС 2б   +            +      +             
ППВС 3а      +    +      +               +   
ППВС 3б             +  +    +  +             
ППВС 4а        +                  +        
ППВС 4 б       +                 +          
ППВС 5а         +     +     + + +             
ППВС 5б        +  +                    +    
ППВС 6а     +    +  +                     + +  
ППВС 6б   +      +      +                   
ППВС 7а         + +     +             +  +  +  
ППВС 7б          +    +                    
ППВС 8а          +    +                    
ППВС 8б        +  +                        
ППВС 9а          +   +         +            
ППВС 9б          +                        
ППВС 10а         + +   +  +             +    +  
ППВС 10б        +  +              +    +    +  

 
 



Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої 
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