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1. СХВАЛЕНО
Вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» 31 серпня 2020 року, протокол № 9.
2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ
Наказом Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 31 серпня 2020 року № ……..-Н
на основі Стандарту вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка»
наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 року № 1244
«Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 051
«Економіка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»
3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
Переглянуто

2019 р.
2020 р.

4. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО
проектною групою в складі науково-педагогічних працівників Вищого
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі»:
Рогоза М.Є. – керівник проектної групи, гарант освітньої програми, завідувач
кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних
систем, д.е.н., професор;
Степанова Л.В. – доцент кафедри управління персоналом, економіки праці
та економічної теорії, к.е.н, доцент;
Перебийніс В.І., професор кафедри економічної кібернетики, бізнес економіки та інформаційних систем, д.е.н., професор;
Кузьменко О.К. – доцент кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки
та інформаційних систем, к.е.н., доцент.
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
та розповсюджений без дозволу Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі».
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Внесено гарантом ОП
№
з/п

1.

ПІБ

Рогоза
Микола
Єгорович

Науковий
ступінь
Доктор
економічних
наук

Вчене звання
(за
кафедрою)
Професор
кафедри
економічної
кібернетики

Посада,
кафедра

Підпис

Завідувач
кафедри
економічної
кібернетики,
бізнесекономіки та
інформаційних
систем

Лист погодження
№
з/п

Посада

1.

Голова науковометодичної групи зі
спеціальності із
забезпечення якості вищої
освіти
Голова науковометодичної комісії
інституту економіки,
управління та
інформаційних технологій
із забезпечення якості
вищої освіти, заступник
директора
Начальник науковометодичного відділу
ліцензування та
акредитації
Перший проректор

2.

3.

4.

ПІБ

Науковий
Підпис
ступінь, вчене
звання
Рогоза Микола Доктор
Єгорович
економічних
наук, професор
Гасій
Олена Кандидат
Володимирівна економічних
наук, доцент

Герман Наталія Доцент
Володимирівна
Педченко
Наталія
Сергіївна

Доктор
економічних
наук, професор
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Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів
№
з/п

1.
2.

ПІБ

Науковий
ступінь
(за наявністю)

Вчене звання
(за кафедрою –
за наявністю)

Посада, назва
ЗВО
(підприємства,
організації,
установи)
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І. Загальна характеристика освітньої програми
Рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти
Галузь знань
Спеціальність
Освітня програма
Обмеження щодо
форм навчання
Освітня кваліфікація
Кваліфікація в
дипломі

Початковий рівень (короткий цикл)
Молодший бакалавр
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Економіка
Обмеження відсутні
Молодший бакалавр з економіки
Ступінь вищої освіти: молодший бакалавр
Спеціальність: 051 Економіка
Освітня програма: «Економіка»
українська

Мова викладання
Місце розміщення
https://vstup.puet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/051-Ekonomikaосвітньої програми 2019-molodshyj-bakaalvr.pdf
(адреса сайту)
Наявність
Сертифікат про акредитацію освітньої програми за
акредитації освітньої першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
програми
НІ № 1788352 від 27.06.2017 р. Термін дії – до
01.07.2025 р.
Термін дії освітньої
На період дії сертифікату з можливістю продовження.
програми
Мета освітньої
Мета ОП відповідає Місії та Стратегії розвитку
програми
університету
на
2017–2022
роки
(http://puet.edu.ua/sites/default/files/strategiyi_rozvytku_pu
et_na_2017-2022_r.r._111.pdf).
Освітня
програма
спрямована на підготовку висококваліфікованих
фахівців шляхом забезпечення розвитку потенціалу та
можливостей самореалізації студентів, використання
тренінгових технологій та інновацій.
Опис предметної
Об’єкт: є загальні закони та тенденції розвитку
області
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.
Теоретичний зміст предметної області: поняття,
категорії, концепції, принципи економічних наук.
Методи, методики, технології та інструменти:
загальнонаукові методи пізнання та дослідницької
діяльності, математичні та статистичні методи
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економічного
аналізу,
економіко-математичне
моделювання, інформаційно-комунікаційні технології
досліджень,
розповсюдження,
та
презентацій
результатів досліджень.
Інструменти та обладнання сучасне інформаційнокомунікаційне обладнання, інформаційні системи та
програмні продукти, що застосовуються у професійній
діяльності.
Орієнтація освітньої
Освітньо-професійна.
програми
Унікальність
Освітня
програма
формує
знання,
уміння,
освітньої програми компетентності для: аналітичної, організаційної,
управлінської (загальної та управління проектами)
діяльності, створення програм та інформаційних
управляючих систем в економіці та бізнесових
структурах. З цією метою на освітній програмі
запропоновано вивчення сучасного програмування,
моделювання, економіки, вивчення англійської мови
для фахової комунікації у бізнес-середовищі.
Викладання та
Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване
навчання,
індивідуальна
освітня
траєкторія,
навчання
використання дистанційних технологій в освітньому
процесі – система Moodle (https://el.puet.edu.ua/),
самостійна робота.
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, семінарів,
практичних занять, самостійної роботи, індивідуальних
занять тощо.
Система поточного Поточний контроль: тестування, виконання завдань
та підсумкового
самостійної роботи, виконання поточних модульних
контролю знань
робіт.
Підсумковий контроль: залік (ПМК), екзамен,
підсумкова атестація (комплексний екзамен).
Оцінювання
Оцінювання
поточної
роботи
за
освітніми
компонентами (навчальними дисциплінами), при
захисті звітів з практики, письмових робіт при здачі
семестрових екзаменів.
Ресурсне
Кадрове забезпечення. Основний склад викладачів
забезпечення
освітньої програми складається з професорськовикладацького
складу
кафедри
економіки
підприємства, бізнес-економіки та інформаційних
систем. Також до викладання окремих курсів
відповідно до їх компетенції та досвіду залучений
професорсько-викладацький склад інших кафедр
університету.
Лектори, які викладають у рамках програми, є
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активними і визнаними вченими, які публікують праці
у вітчизняній і зарубіжній науковій періодиці, мають
відповідну професійну компетентність і досвід в галузі
викладання, наукових досліджень і педагогічної
діяльності.
Практико-орієнтований характер освітньої програми
передбачає широку участь фахівців-практиків, що
відповідають напряму підготовки, а також залучення до
викладання компетентних експертів високого рівня, що
підсилює синергетичний зв'язок теоретичної та
практичної підготовки. Залучення до викладання
фахівців-практиків, які втілюють досвід практичної
діяльності підприємств у навчальний процес сприяє
покращенню якості підготовки студентів.
Керівник проектної групи та викладацький склад, який
забезпечує реалізацію освітньої програми, відповідає
вимогам,
визначеним
Ліцензійними
умовами
провадження освітньої діяльності закладів вищої
освіти.
Матеріально-технічне
забезпечення.
Вищий
навчальний
заклад
Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» має розвинену
сучасну матеріально-технічну базу, що забезпечує
високу якість навчально-виховного процесу, наукової
роботи та соціально-побутових умов, студентів і
аспірантів.
Навчальний процес за освітньою
програмою відбувається у спеціалізованих навчальних
аудиторіях, обладнаних аудіовізуальною апаратурою і
необхідними технічними засобами. Використовуються
площі та матеріально-технічне забезпечення всіх
кафедр, що беруть участь у забезпеченні освітнього
процесу за програмою. Навчальні заняття проводяться
в
27 лекційних аудиторіях, які обладнано
стаціонарними мультимедійними комплексами, що
дозволяє проводити навчальні заняття з використанням
телекомунікаційних
засобів
та
інноваційних
технологій, власних інформаційних ресурсів та
глобальної мережі. Функціонують 15 мобільних
мультимедійних комплексів з доступом до Internet,
локальної мережі та бібліотеки університету.
Комп’ютерні
класи
оснащені
ліцензійними
операційними системами від Microsoft та пакетами
прикладного програмного забезпечення. В університеті
створено єдиний інформаційний простір на основі
власної локальної обчислювальної мережі, яка поєднує
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Академічна
мобільність

1673 комп’ютери, 29 серверів
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення.
Здобувачі вищої освіти, що навчаються за освітньою
програмою, та викладачі можуть використовувати
бібліотеку університету та бібліотечний пункт кафедри
бухгалтерського обліку і аудиту. Також діють
віртуальні електронні читальні зали. Інформаційні
ресурси бібліотеки ПУЕТ за освітньою програмою
формуються відповідно до предметної області та
сучасних тенденцій наукових досліджень у цій галузі.
Здобувачі вищої освіти можуть отримати доступ до
всіх друкованих видань різними мовами, включаючи
монографії,
навчальні
посібники,
підручники,
словники, тощо.
Здобувачі вищої освіти також використовують
методичний матеріал, підготовлений викладачами:
підручники, презен6тації за лекціями, конспекти
лекцій,
методичні
вказівки
до
практичних,
семінарських занять та самостійної роботи, робочі
зошити тощо. Методичний матеріал може надаватися
як у друкованому вигляді, так і в електронній формі.
Система електронного навчання забезпечує доступ до
матеріалів українською та англійською мовами . Для
дистанційного доступу до навчально-методичних
матеріалів використовується платформа Moodle, яка
дозволяє об’єднати матеріали з дистанційних курсів з
можливістю колективної роботи над електронними
навчальними ресурсами, матеріали електронного
каталогу бібліотеки, Репозитарій)
Внутрішня академічна мобільність. На основі
двосторонніх
договорів
між
Полтавським
університетом економіки і торгівлі та вітчизняними
вищими навчальними закладами-партнерами України.
Зовнішня академічна мобільність. На основі
двосторонніх договорів між ПУЕТ та більш ніж 82
зарубіжними навчальними закладами з 30 країн світу.
Базовими серед них є Азербайджанський державний
економічний університет та Азербайджанський
університет кооперації (Азербайджанська Республіка),
Університет науки і технологій (Арабська Республіка
Єгипет), Грузинський технічний університет (Грузія),
Аньхойський
університет
(Китайська
Народна
Республіка), Університет Чоуіба Дуккалі (Королівство
Марокко), Школа маркетингу та менеджменту Фонтіса
/ Університет Фонтіс (Королівство Норвегія), Вища
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Навчання іноземців
та осіб без
громадянства
Академічні права
випускників
Працевлаштування
випускників

школа бізнесу Туріба (Латвійська Республіка),
Вільнюський
технічний
університет
Гедиміна
(Литовська
Республіка),
Білоруський
торговоекономічний університет споживчої кооперації
(Республіка Білорусь), Університет національного та
світового господарства (Республіка Болгарія), Академія
бізнесу в Домброві Гурничій (Республіка Польща),
Американський Транскультурний Інститут (Сполучені
Штати Америки), Університет прикладних наук
Шмалькальден (Федеративна Республіка Німеччина).
Навчання іноземних студентів не передбачено.
Можливість навчання за програмою першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти
Фахівець підготовлений до роботи і здатний
виконувати зазначену(і) професійну(і) роботу(и) за ДК
003:2010:
- 4113 Оператори із збору даних
- 412 Службовці, зайняті з цифровими даними
- 4121 Реєстратори бухгалтерських даних
- 4122 Статистики-обліковці та
конторські
службовці,
що
займаються
фінансовими
операціями
- 413 Службовці, що займаються реєстрацією
матеріальних цінностей та транспортуванням
- 4131 Службовці на складах
- 4132 Приймальники замовлень
- 4133 Службовці з транспортних операцій
- 4141 Офісний службовець (систематизація
документів)
- 422 Агенти з інформування клієнтів
- 4229 Укрупнені професії
службовців з
інформування клієнтів
- 4222 Офісний службовець (інформація)
- 4222 Офіс-адміністратор

ІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня молодшого
бакалавра
Обсяг освітньої
програми у ЄКТС

- на базі повної загальної середньої освіти – 120
кредитів ЄКТС.
Мінімум 50% обсягу освітньої програми виділяється
для забезпечення загальних та спеціальних (фахових)
компетентностей за даною спеціальністю визначених
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Стандартом вищої освіти.
ІІІ. Перелік компетентностей випускника
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми в економічній сфері, які
характеризуються комплексністю та невизначеністю
умов, що передбачає застосування теорій та методів
економічної науки.
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
(демократичного) суспільства та необхідність його
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
ЗК2. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові
цінності та примножувати 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.
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно,
так і письмово.
ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК7.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій.
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.
ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем
предметної області, основ функціонування сучасної
економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному
рівнях.
СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у
відповідності з чинними нормативними та правовими
актами.
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СК3. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл
та напрямів економічної науки.
СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні
процеси і явища на основі теоретичних моделей,
аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані
результати.
СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та
національної економіки, їх інституційної структури,
обґрунтування напрямів соціальної, економічної та
зовнішньоекономічної політики держави.
СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні
методи та моделі для вирішення економічних задач.
СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та
програмне забезпечення з обробки даних для вирішення
економічних завдань, аналізу інформації та підготовки
аналітичних звітів.
СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у
сфері економічних та соціально-трудових відносин.
СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних
теоретичних та економетричних моделей соціальноекономічні процеси.
СК10. Здатність використовувати сучасні джерела
економічної, соціальної, управлінської, облікової
інформації для складання службових документів та
аналітичних звітів.
СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на
основі розуміння закономірностей економічних систем і
процесів та із застосуванням сучасного методичного
інструментарію.
СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми
економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій,
пропонувати способи їх вирішення.
СК13. Здатність проводити економічний аналіз
функціонування та розвитку суб’єктів господарювання,
оцінку їх конкурентоспроможності.
СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і
явища в одній або декількох професійних сферах з
врахуванням економічних ризиків та можливих
соціально-економічних наслідків.
СК 15. Здатність створювати та впроваджувати
сучасні інформаційні системи на підприємства
(установах) різних сфер діяльності.
ІV. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,
сформульований у термінах результатів навчання
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Програмні
результати
навчання

ПР 1. Асоціювати себе як члена громадянського
суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство
права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти
користуватися власними правами і свободами, виявляти
повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів
колективу.
ПР 2. Відтворювати моральні, культурні, наукові
цінності, примножувати досягнення суспільства в
соціально-економічній сфері, пропагувати ведення
здорового способу життя.
ПР 3. Знати та використовувати економічну
термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та
макроекономіки,
ПР 4. Розуміти принципи економічної науки, особливості
функціонування економічних систем.
ПР 5. Застосовувати аналітичний та методичний
інструментарій для обґрунтування пропозицій та
прийняття управлінських рішень різними економічними
агентами
(індивідуумами,
домогосподарствами,
підприємствами та органами державної влади).
ПР 6. Використовувати професійну аргументацію для
донесення інформації, ідей, проблем та способів їх
вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної
діяльності.
ПР 7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з
погляду фундаментальних принципів і знань на основі
розуміння основних напрямів розвитку економічної
науки.
ПР 8. Застосовувати відповідні економіко-математичні
методи та моделі для вирішення економічних задач.
ПР 9. Усвідомлювати основні особливості сучасної
світової та національної економіки, інституційної
структури, напрямів соціальної, економічної та
зовнішньоекономічної політики держави.
ПР 10. Проводити аналіз функціонування та розвитку
суб’єктів господарювання, визначати функціональні
сфери, розраховувати відповідні показники які
характеризують результативність їх діяльності.
ПР 11. Вміти аналізувати процеси державного та
ринкового
регулювання соціально-економічних і
трудових відносин.
ПР 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для
розв’язання
практичних завдань
та
змістовно
інтерпретувати отримані результати.
ПР 13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію
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визначення і методи отримання соціально-економічних
даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію,
розраховувати економічні та соціальні показники.
ПР 14. Визначати та планувати можливості особистого
професійного розвитку.
ПР 15. Демонструвати базові навички креативного та
критичного мислення у дослідженнях та професійному
спілкуванні.
ПР 16. Вміти використовувати дані, надавати
аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати
висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
ПР 17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціальноекономічних явищ і проблем в однієї або декількох
професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих
соціально-економічних наслідків.
ПР 18. Використовувати нормативні та правові акти, що
регламентують професійну діяльність.
ПР 19. Використовувати інформаційні та комунікаційні
технології для вирішення соціально-економічних завдань,
підготовки та представлення аналітичних звітів.
ПР 20. Оволодіти навичками усної та письмової
професійної комунікації державною та іноземною
мовами.
ПР 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та
синтез для виявлення ключових характеристик
економічних систем різного рівня, а також особливостей
поведінки їх суб’єктів.
ПР 22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових
ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у
невизначених умовах.
ПР 23. Показувати навички самостійної роботи,
демонструвати критичне, креативне, самокритичне
мислення.
ПР 24. Демонструвати здатність діяти соціально
відповідально та свідомо на основі етичних принципів,
цінувати
та
поважати
культурне
різноманіття,
індивідуальні відмінності людей.
V. Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти

Підсумкова атестація передбачає використання такого
методу комплексної діагностики як складання
комплексного
кваліфікаційного
екзамену
за
спеціальністю.
Атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого
бакалавра з економіки, здійснюється атестаційною
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комісією, до складу якої можуть включатися
представники роботодавців та їх об’єднань.
Вимоги до
Комплексний кваліфікаційний екзамен за фахом
атестаційного
передбачає перевірку досягнення результатів навчання,
кваліфікаційного визначених цим стандартом та освітньою програмою.
екзамену
VI. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі» несе первинну відповідальність за якість послуг щодо
надання вищої освіти.
У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» функціонує система забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього
забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти,
на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і
науково-педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації
освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною
освітньою програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації;
8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками
закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і
забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату;
9) інших процедур і заходів.
Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Вищого
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі» функціонує й розвивається в рамках системи управління якості
діяльності Університету. Вперше документальне її оформлення відбулося в
2018 році розробкою та схваленням Вченою радою Вищого навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 24
січня 2018 року (протокол № 1) «Положення про внутрішню систему
забезпечення якості вищої освіти університету» (ДПСЯ ПД - 9-4.4-131-5418). У 2020 році «Положення про внутрішню систему забезпечення якості
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вищої освіти університету» (ДПСЯ ПД - 9-4.4-131-54-20) було актуалізовано,
схвалено Вченою радою (20 травня 2020 року, протокол № 7) та затверджено
наказом по університету від 21 травня 2020 року № 76-Н.
У 2009, 2012, 2015 роках Університет отримував Міжнародний
Сертифікат 440030QМ08 Міжнародної мережі сертифікації (IQNet) і
Німецького органу сертифікації системи управління якості (DQS GmbH) про
відповідність діяльності міжнародному стандарту ISO 9001:2008.
У травні 2018 року Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» успішно пройшов
ресертифікаційний аудит (перехідний зовнішній аудит) системи управління
якістю діяльності університету, що передбачав перехід системи управління
якістю діяльності університету на нову версію міжнародного стандарту ISO
9001:2015 та на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO
9001:2015. Із цією метою в університеті було проведено організаційну
підготовка до переходу на нові вимоги міжнародного стандарту, а також
впровадження нової лідерської парадигми та ризик-орієнтованого мислення.
Відповідно до рішення аудиторської групи Органу сертифікації
«Прирост» Української асоціації якості Вищий навчальний заклад
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» отримав
сертифікати IQNet, DQS і УАЯ, які засвідчують, що університет упровадив та
використовує систему управління якістю відповідно до вимог міжнародного
стандарту ISO 9001:2015. Термін дії сертифікатів до липня 2021 року.
Щорічно між зовнішніми аудитами експертами Української асоціації
якості проводяться наглядові аудити системи управління якістю діяльності
університету. Метою наглядових аудитів є отримання доказів щодо
підтвердження вдосконалення якості управління процесами діяльності в
університеті.
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості)
за поданням закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними
установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її
відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що
затверджується Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
та міжнародним стандартом і рекомендаціями щодо забезпечення якості
вищої освіти.
VII. Вимоги професійних стандартів
Професійний стандарт
Особливості стандарту вищої
освіти, пов’язані з наявністю
даного Професійного стандарту

Відсутній
–
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VIІI. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт
вищої освіти
1. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19].
2. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19].
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» [Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п].
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»
[Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page].
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про
затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п].
6. Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної
діяльності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/].
7. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:
2010ДК003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com].
Інші рекомендовані джерела
8. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському
просторі
вищої
освіти
(ESG)
[Режим
доступу:
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ESG_2015.pdf].
9. International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO
Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/
documents/isced2011- en.pdf].
10. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013):UNESCO
Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/
Documents/iscedfields-of-education-training-2013.pdf].
11. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти,
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р.
№ 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від
21.12.2017 р. № 1648), схвалені сектором вищої освіти Науковометодичної Ради Міністерства освіти і науки України (протокол від
29.03.2016 № 3).
12. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу:
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_temp
usoffice.pdf].
13. Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу: http://
ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempusffice.pdf].
14. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні:
інформаційно-аналітичний
огляд
[Режим
доступу:
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http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO
_UA_2015.pdf].
15. Європейська кредитна трансферна накопичувальна система:. Довідник
користувача
[Режим
доступу:
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users_Guide2015_Ukrainian.pdf].
16. EQF-LLL – European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning [Режим
доступу:https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf].
17. QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area
[Режим доступу: http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67].
18. TUNING
(для
ознайомлення
зі
спеціальними
(фаховими)
компетентностями та прикладами стандартів [Режим доступу:
http://www.unideusto.org/tuningeu/].
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ІХ. Структурно-логічна схема послідовності вивчення навчальних
дисциплін
1 семестр

2 семестр

Університетська освіта

3 семестр

4 семестр

Вибіркова дисципліна 1
(загальноуніверситетська)

Вибіркова дисципліна 4
(загальноуніверситетська)

Вибіркова дисципліна 5
(загальноуніверситетська)

Іноземна мова

Іноземна мова

Українська мова (за
професійним
спрямуванням)

Право (Т рудове право,
Господарське право)

Фізичне виховання

Фізичне виховання

Фізичне виховання

Фізичне виховання

Вища та прикладна
математика

Вища та прикладна
математика ІІ

Бази даних та сховища
даних

Сучасні інформаційні та
комунікаційні технології

Проектне навчання
"Інформаційно-аналітична
діагностика бізнесу"

Т еорія управління
системами

Економічна теорія

Статистика і прикладна
статистика

Вибіркова дисципліна 2
(загальноуніверситетська)

Основи моделювання в
економіці

Основи економіки та
діагностики економіки

Основи економіки та
діагностики економіки
(поглиблений рівень)

Бізнес-економіка

Глобальне бізнессередовище

Вступ до програмування:
Алгоритмізація

Вступ до програмування:
Алгоритмізація

Вибіркова дисципліна 3
(професійного
спрямування)

Вибіркова дисципліна 6
(професійного
спрямування)

Виробнича практика

Проектне навчання
"Обробка та візуалізація
даних про бізнессередовище"

Виробнича практика
Підсумкова атестація
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Пояснювальна записка до освітньої програми
Опис програми навчання
Термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
молодшого бакалавра складає 1 рік 10 місяців.
Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку кадрів вищої
кваліфікації зі спеціальності 051 Економіка освітня програма «Економічна
кібернетика».
Освітньо-професійна програма передбачає розвиток загальних (ЗК) та
спеціальних (фахових, предметних – СК) компетентностей у їх взаємодії та
взаємозв’язку.
Освітньо-професійна програма передбачає виділення навчальних
дисциплін трьох циклів підготовки обов’язкових навчальних дисциплін:
соціально-гуманітарної, природничо-наукової та загально-економічної,
професійної та практичної підготовки, та двох циклів вибіркових навчальних
дисциплін: загально-університетської підготовки, професійної підготовки;
практична підготовка та підсумкова атестація (комплексний кваліфікаційний
екзамен).
Загальний обсяг освітньо-професійної програми – 120 кредитів ЄКТС,
у тому числі:
- обов’язкові навчальні дисципліни – 70 кредитів ЄКТС, 58,33 %;
- вибіркові навчальні дисципліни – 30 кредитів ЄКТС, 25,00 %;
- практична підготовка – 19 кредити ЄКТС, 15,83 %;
- підсумкова атестація – 1 кредитів ЄКТС, 0,83 %.
У цій освітньо-професійній програмі одному семестру відповідає 30 кредитів
ЄКТС, навчальному року – 60 кредитів ЄКТС. Одному кредиту ЄКТС
відповідають 30 годин загального навчального навантаження здобувача
вищої освіти.
Стандарт вищої освіти містить компетентності, що визначають
специфіку підготовки молодших бакалаврів зі спеціальності 051 Економіка
та результати навчання, які виражають що саме студент повинен знати,
розуміти та бути здатним виконувати після успішного завершення освітньої
програми. Вони узгоджені між собою та відповідають дескрипторам
Національної рамки кваліфікацій.
Таблиця 1 наводиться відповідність визначених Освітньо-професійною
програмою компетентностей та дескрипторів НРК.
В таблиці 2 показана відповідність Освітньо-професійною програмою
результатів навчання та компетентностей.
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Таблиця 1
Матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою компетентностей дескрипторам НРК
Уміння

Знання

Класифікація компетентностей
за НРК

Зн1 Концептуальні знання,
набуті у процесі навчання
та професійної діяльності,
включаючи певні знання
сучасних досягнень.
Зн2 Критичне осмислення
основних теорій,
принципів, методів і
понять у навчанні та
професійній діяльності

Розв'язання складних
непередбачуваних задач і
проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності
та/або навчання, що
передбачає збирання та
інтерпретацію інформації
(даних), вибір методів та
інструментальних засобів,
застосування інноваційних
підходів

Комунікація
К1 Донесення до
фахівців і нефахівців
інформації, ідей,
проблем, рішень та
власного досвіду в
галузі професійної
діяльності.
К2 Здатність
ефективно
формувати
комунікаційну
стратегію.

Автономія та
відповідальність

АВ1 Управління
комплексними діями або
проектами,
відповідальність за
прийняття рішень у
непередбачуваних умовах.
АВ2 Відповідальність за
професійний розвиток
окремих осіб та/або груп
осіб здатність до
подальшого навчання з
високим рівнем
автономності.

Загальні компетентності
ЗК 1. Здатність реалізувати свої
права і обов’язки як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні

К1, К2

АВ1

Знання

Класифікація компетентностей
за НРК

ЗК 2. Здатність зберігати моральні,
культурні, наукові цінності та
примножувати
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 Концептуальні знання,
набуті у процесі навчання
та професійної діяльності,
включаючи певні знання
сучасних досягнень.
Зн2 Критичне осмислення
основних теорій,
принципів, методів і
понять у навчанні та
професійній діяльності

ЗН1, ЗН2

Уміння

Розв'язання складних
непередбачуваних задач і
проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності
та/або навчання, що
передбачає збирання та
інтерпретацію інформації
(даних), вибір методів та
інструментальних засобів,
застосування інноваційних
підходів

Комунікація

К1 Донесення до
фахівців і нефахівців
інформації, ідей,
проблем, рішень та
власного досвіду в
галузі професійної
діяльності.
К2 Здатність
ефективно
формувати
комунікаційну
стратегію.

К1
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Автономія та
відповідальність

АВ1 Управління
комплексними діями або
проектами,
відповідальність за
прийняття рішень у
непередбачуваних умовах.
АВ2 Відповідальність за
професійний розвиток
окремих осіб та/або груп
осіб здатність до
подальшого навчання з
високим рівнем
автономності.

Знання

Класифікація компетентностей
за НРК

ЗК 3. Здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 4. Здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.
ЗК 5. Здатність спілкуватися
державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК 6. Здатність спілкуватися
іноземною мовою.
ЗК 7. Навички використання
інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК 8. Здатність до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.

Зн1 Концептуальні знання,
набуті у процесі навчання
та професійної діяльності,
включаючи певні знання
сучасних досягнень.
Зн2 Критичне осмислення
основних теорій,
принципів, методів і
понять у навчанні та
професійній діяльності

Уміння

Розв'язання складних
непередбачуваних задач і
проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності
та/або навчання, що
передбачає збирання та
інтерпретацію інформації
(даних), вибір методів та
інструментальних засобів,
застосування інноваційних
підходів

ЗН1, ЗН2

Ум1

ЗН2

Ум1

ЗН1

Комунікація

К1 Донесення до
фахівців і нефахівців
інформації, ідей,
проблем, рішень та
власного досвіду в
галузі професійної
діяльності.
К2 Здатність
ефективно
формувати
комунікаційну
стратегію.

К1, К2

ЗН1

Ум1

АВ1 Управління
комплексними діями або
проектами,
відповідальність за
прийняття рішень у
непередбачуваних умовах.
АВ2 Відповідальність за
професійний розвиток
окремих осіб та/або груп
осіб здатність до
подальшого навчання з
високим рівнем
автономності.

АВ2

К1, К2

УМ1
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Автономія та
відповідальність

К1

Знання

Класифікація компетентностей
за НРК

ЗК 9. Здатність до адаптації та дій в
новій ситуації.
ЗК 10. Здатність бути критичним і
самокритичним.
ЗК
11.
Здатність
приймати
обґрунтовані рішення.
ЗК 12. Навички міжособистісної
взаємодії.
ЗК 13. Здатність діяти соціально
відповідально та свідомо.

Зн1 Концептуальні знання,
набуті у процесі навчання
та професійної діяльності,
включаючи певні знання
сучасних досягнень.
Зн2 Критичне осмислення
основних теорій,
принципів, методів і
понять у навчанні та
професійній діяльності

Уміння

Розв'язання складних
непередбачуваних задач і
проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності
та/або навчання, що
передбачає збирання та
інтерпретацію інформації
(даних), вибір методів та
інструментальних засобів,
застосування інноваційних
підходів

Комунікація

К1 Донесення до
фахівців і нефахівців
інформації, ідей,
проблем, рішень та
власного досвіду в
галузі професійної
діяльності.
К2 Здатність
ефективно
формувати
комунікаційну
стратегію.

СВО ПУЕТ-2020
Автономія та
відповідальність

АВ1 Управління
комплексними діями або
проектами,
відповідальність за
прийняття рішень у
непередбачуваних умовах.
АВ2 Відповідальність за
професійний розвиток
окремих осіб та/або груп
осіб здатність до
подальшого навчання з
високим рівнем
автономності.

Ум1

АВ1

Ум1

АВ1

ЗН2
ЗН2

К1, К2
ЗН2

Спеціальні (фахові) компетентності

К1

АВ1

Знання

Класифікація компетентностей
за НРК

СК 1. Здатність виявляти знання та
розуміння проблем предметної
області, основ функціонування
сучасної економіки на мікро-, мезо, макро- та міжнародному рівнях.
СК 2. Здатність здійснювати
професійну
діяльність
у
відповідності
з
чинними
нормативними
та
правовими
актами.
СК 3. Розуміння особливостей
провідних наукових шкіл та
напрямів економічної науки.

Зн1 Концептуальні знання,
набуті у процесі навчання
та професійної діяльності,
включаючи певні знання
сучасних досягнень.
Зн2 Критичне осмислення
основних теорій,
принципів, методів і
понять у навчанні та
професійній діяльності

ЗН2

Уміння

Розв'язання складних
непередбачуваних задач і
проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності
та/або навчання, що
передбачає збирання та
інтерпретацію інформації
(даних), вибір методів та
інструментальних засобів,
застосування інноваційних
підходів

Комунікація

К1 Донесення до
фахівців і нефахівців
інформації, ідей,
проблем, рішень та
власного досвіду в
галузі професійної
діяльності.
К2 Здатність
ефективно
формувати
комунікаційну
стратегію.

Ум1

К2

Ум1

СВО ПУЕТ-2020
Автономія та
відповідальність

АВ1 Управління
комплексними діями або
проектами,
відповідальність за
прийняття рішень у
непередбачуваних умовах.
АВ2 Відповідальність за
професійний розвиток
окремих осіб та/або груп
осіб здатність до
подальшого навчання з
високим рівнем
автономності.

Знання

Класифікація компетентностей
за НРК

СК 4. Здатність пояснювати
економічні та соціальні процеси і
явища на основі теоретичних
моделей, аналізувати і змістовно
інтерпретувати
отримані
результати.
СК 5. Розуміння особливостей
сучасної світової та національної
економіки,
їх
інституційної
структури, обґрунтування напрямів
соціальної,
економічної
та
зовнішньоекономічної
політики
держави.

Зн1 Концептуальні знання,
набуті у процесі навчання
та професійної діяльності,
включаючи певні знання
сучасних досягнень.
Зн2 Критичне осмислення
основних теорій,
принципів, методів і
понять у навчанні та
професійній діяльності

Уміння

Розв'язання складних
непередбачуваних задач і
проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності
та/або навчання, що
передбачає збирання та
інтерпретацію інформації
(даних), вибір методів та
інструментальних засобів,
застосування інноваційних
підходів

ЗН2

ЗН1

Комунікація

К1 Донесення до
фахівців і нефахівців
інформації, ідей,
проблем, рішень та
власного досвіду в
галузі професійної
діяльності.
К2 Здатність
ефективно
формувати
комунікаційну
стратегію.

К2

Ум1

СВО ПУЕТ-2020
Автономія та
відповідальність

АВ1 Управління
комплексними діями або
проектами,
відповідальність за
прийняття рішень у
непередбачуваних умовах.
АВ2 Відповідальність за
професійний розвиток
окремих осіб та/або груп
осіб здатність до
подальшого навчання з
високим рівнем
автономності.

Знання

Класифікація компетентностей
за НРК

СК 6. Здатність застосовувати
економіко-математичні методи та
моделі для вирішення економічних
задач.
СК 7. Здатність застосовувати
комп’ютерні
технології
та
програмне забезпечення з обробки
даних для вирішення економічних
завдань, аналізу інформації та
підготовки аналітичних звітів.
СК 8. Здатність аналізувати та
розв’язувати завдання у сфері
економічних та соціально-трудових
відносин.

Зн1 Концептуальні знання,
набуті у процесі навчання
та професійної діяльності,
включаючи певні знання
сучасних досягнень.
Зн2 Критичне осмислення
основних теорій,
принципів, методів і
понять у навчанні та
професійній діяльності

Уміння

Розв'язання складних
непередбачуваних задач і
проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності
та/або навчання, що
передбачає збирання та
інтерпретацію інформації
(даних), вибір методів та
інструментальних засобів,
застосування інноваційних
підходів

Комунікація

К1 Донесення до
фахівців і нефахівців
інформації, ідей,
проблем, рішень та
власного досвіду в
галузі професійної
діяльності.
К2 Здатність
ефективно
формувати
комунікаційну
стратегію.

СВО ПУЕТ-2020
Автономія та
відповідальність

АВ1 Управління
комплексними діями або
проектами,
відповідальність за
прийняття рішень у
непередбачуваних умовах.
АВ2 Відповідальність за
професійний розвиток
окремих осіб та/або груп
осіб здатність до
подальшого навчання з
високим рівнем
автономності.

Ум1

К1

АВ1

АВ1

Знання

Класифікація компетентностей
за НРК

СК 9. Здатність прогнозувати на
основі стандартних теоретичних та
економетричних
моделей
соціально-економічні процеси.
СК 10. Здатність використовувати
сучасні
джерела економічної,
соціальної, управлінської, облікової
інформації
для
складання
службових
документів
та
аналітичних звітів.

Зн1 Концептуальні знання,
набуті у процесі навчання
та професійної діяльності,
включаючи певні знання
сучасних досягнень.
Зн2 Критичне осмислення
основних теорій,
принципів, методів і
понять у навчанні та
професійній діяльності

Уміння

Розв'язання складних
непередбачуваних задач і
проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності
та/або навчання, що
передбачає збирання та
інтерпретацію інформації
(даних), вибір методів та
інструментальних засобів,
застосування інноваційних
підходів

Комунікація

К1 Донесення до
фахівців і нефахівців
інформації, ідей,
проблем, рішень та
власного досвіду в
галузі професійної
діяльності.
К2 Здатність
ефективно
формувати
комунікаційну
стратегію.

СВО ПУЕТ-2020
Автономія та
відповідальність

АВ1 Управління
комплексними діями або
проектами,
відповідальність за
прийняття рішень у
непередбачуваних умовах.
АВ2 Відповідальність за
професійний розвиток
окремих осіб та/або груп
осіб здатність до
подальшого навчання з
високим рівнем
автономності.

ЗН1

Ум1

АВ1

Знання

Класифікація компетентностей
за НРК

СК 11. Здатність обґрунтовувати
економічні рішення на основі
розуміння
закономірностей
економічних систем і процесів та із
застосуванням
сучасного
методичного інструментарію.
СК 12. Здатність самостійно
виявляти проблеми економічного
характеру при аналізі конкретних
ситуацій, пропонувати способи їх
вирішення.
СК 13. Здатність проводити
економічний
аналіз
функціонування
та
розвитку
суб’єктів господарювання, оцінку
їх конкурентоспроможності.

Зн1 Концептуальні знання,
набуті у процесі навчання
та професійної діяльності,
включаючи певні знання
сучасних досягнень.
Зн2 Критичне осмислення
основних теорій,
принципів, методів і
понять у навчанні та
професійній діяльності

Уміння

Розв'язання складних
непередбачуваних задач і
проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності
та/або навчання, що
передбачає збирання та
інтерпретацію інформації
(даних), вибір методів та
інструментальних засобів,
застосування інноваційних
підходів

ЗН1

Комунікація

К1 Донесення до
фахівців і нефахівців
інформації, ідей,
проблем, рішень та
власного досвіду в
галузі професійної
діяльності.
К2 Здатність
ефективно
формувати
комунікаційну
стратегію.

К1

К1

Ум1

СВО ПУЕТ-2020
Автономія та
відповідальність

АВ1 Управління
комплексними діями або
проектами,
відповідальність за
прийняття рішень у
непередбачуваних умовах.
АВ2 Відповідальність за
професійний розвиток
окремих осіб та/або груп
осіб здатність до
подальшого навчання з
високим рівнем
автономності.

Знання

Класифікація компетентностей
за НРК

СК 14. Здатність поглиблено
аналізувати проблеми і явища в
одній або декількох професійних
сферах з врахуванням економічних
ризиків та можливих соціальноекономічних наслідків.

Зн1 Концептуальні знання,
набуті у процесі навчання
та професійної діяльності,
включаючи певні знання
сучасних досягнень.
Зн2 Критичне осмислення
основних теорій,
принципів, методів і
понять у навчанні та
професійній діяльності

ЗН1, Зн2

Уміння

Розв'язання складних
непередбачуваних задач і
проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності
та/або навчання, що
передбачає збирання та
інтерпретацію інформації
(даних), вибір методів та
інструментальних засобів,
застосування інноваційних
підходів

Ум1

Комунікація

К1 Донесення до
фахівців і нефахівців
інформації, ідей,
проблем, рішень та
власного досвіду в
галузі професійної
діяльності.
К2 Здатність
ефективно
формувати
комунікаційну
стратегію.

СВО ПУЕТ-2020
Автономія та
відповідальність

АВ1 Управління
комплексними діями або
проектами,
відповідальність за
прийняття рішень у
непередбачуваних умовах.
АВ2 Відповідальність за
професійний розвиток
окремих осіб та/або груп
осіб здатність до
подальшого навчання з
високим рівнем
автономності.

СВО ПУЕТ-2020
Таблиця 2
Матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою результатів навчання та
компетентностей
Програмні результати
навчання
1. Асоціювати себе як члена
громадянського
суспільства,
наукової спільноти, визнавати
верховенство права, зокрема у
професійній
діяльності,
розуміти і вміти користуватися
власними правами і свободами,
виявляти повагу до прав і
свобод інших осіб, зокрема,
членів колективу.
2. Відтворювати моральні,
культурні, наукові цінності,
примножувати
досягнення
суспільства
в
соціальноекономічній
сфері,
пропагувати ведення здорового
способу життя.
3. Знати та використовувати
економічну
термінологію,
пояснювати базові концепції
мікро- та макроекономіки.
4.
Демонструвати
стійке
розуміння
принципів
економічної
науки,
особливостей функціонування

Компетентності
ІК
1

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

4

загальні компетентності
5 6 7 8 9 10 11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

13

+

+

+

+

1

2

3

+

+

+

+

13

14

+

+

+

+

+

+

спеціальні (фахові) компетентності
4 5 6 7 8 9 10 11 12

+

+

+

+

+

СВО ПУЕТ-2020
Програмні результати
навчання

Компетентності
ІК

економічних систем.
5. Застосовувати аналітичний
та методичний інструментарій
для обґрунтування пропозицій
та прийняття управлінських
рішень різними економічними +
агентами
(індивідуумами,
домогосподарствами,
підприємствами та органами
державної влади).
6.
Використовувати
професійну аргументацію для
донесення інформації, ідей,
проблем
та
способів
їх +
вирішення
до фахівців
і
нефахівців у сфері економічної
діяльності.
7.
Пояснювати
моделі
соціально-економічних явищ з
погляду
фундаментальних
+
принципів і знань на основі
розуміння основних напрямів
розвитку економічної науки.
8. Застосовувати відповідні
економіко-математичні методи
+
та моделі для вирішення
економічних задач.
9. Усвідомлювати основні
+
особливості
сучасної

1

2

+

+

+

3

4

загальні компетентності
5 6 7 8 9 10 11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

13

1

+

+

2

3

спеціальні (фахові) компетентності
4 5 6 7 8 9 10 11 12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

13

+

+

+

+

14

СВО ПУЕТ-2020
Програмні результати
навчання

Компетентності
ІК

світової та національної
економіки,
інституційної
структури,
напрямів
соціальної, економічної та
зовнішньоекономічної
політики держави.
10.
Проводити
аналіз
функціонування
та
розвитку
суб’єктів
господарювання, визначати
функціональні
сфери,
+
розраховувати
відповідні
показники,
які
характеризують
результативність
їх
діяльності.
11.
Вміти
аналізувати
процеси державного та
ринкового
регулювання
+
соціально-економічних
і
трудових відносин.
12.
Застосовувати
набуті
теоретичні
знання
для
розв’язання
практичних
+
завдань
та
змістовно
інтерпретувати
отримані
результати.
13. Ідентифікувати джерела та
+
розуміти
методологію

1

2

+

3

4

+

загальні компетентності
5 6 7 8 9 10 11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

+

+

13

1

2

+

+

+

+

+

+

3

спеціальні (фахові) компетентності
4 5 6 7 8 9 10 11 12

+

+

+

+

+

+

+

+

14

+

+

+

+

13

+

+

+

+
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Програмні результати
навчання
визначення і методи отримання
соціально-економічних даних,
збирати
та
аналізувати
необхідну
інформацію,
розраховувати економічні та
соціальні показники.
14. Визначати та планувати
можливості
особистого
професійного розвитку.
15.
Демонструвати
базові
навички
креативного
та
критичного
мислення
у
дослідженнях та професійному
спілкуванні.
16. Вміти використовувати
дані, надавати аргументацію,
критично оцінювати логіку та
формувати
висновки
з
наукових
та
аналітичних
текстів з економіки.
17.
Виконувати
міждисциплінарний
аналіз
соціально-економічних явищ і
проблем в одній або декількох
професійних
сферах
з
врахуванням
ризиків
та
можливих
соціальноекономічних наслідків.
18.
Використовувати

Компетентності
ІК
1

2

+

+

+

+

+

+

+

3

+

+

+

загальні компетентності
5 6 7 8 9 10 11

+

+

+

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

+

1

2

3

спеціальні (фахові) компетентності
4 5 6 7 8 9 10 11 12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

13

14

+

+

+

+

13

+

+

+

+

+

+

+

+
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Програмні результати
навчання
нормативні та правові акти, що
регламентують
професійну
діяльність.
19.
Використовувати
інформаційні та комунікаційні
технології
для
вирішення
соціально-економічних
завдань,
підготовки
та
представлення
аналітичних
звітів.
20. Оволодіти навичками усної
та
письмової
професійної
комунікації
державною
та
іноземною мовами.
21. Оволодіти навичками усної
та
письмової
професійної
комунікації
державною
та
іноземною мовами.
22. Демонструвати гнучкість та
адаптивність
у
нових
ситуаціях, у роботі із новими
об’єктами, та у невизначених
умовах.
23.
Показувати
навички
самостійної
роботи,
демонструвати
критичне,
креативне,
самокритичне
мислення.
24. Демонструвати здатність

Компетентності
ІК
1

+

2

3

+

+

+

+

+

+

+

4

загальні компетентності
5 6 7 8 9 10 11

+

+

+

+

+

12

13

1

2

3

спеціальні (фахові) компетентності
4 5 6 7 8 9 10 11 12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

14

+

+

+

+

+

+

13

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Програмні результати
навчання
діяти соціально відповідально
та свідомо на основі етичних
принципів,
цінувати
та
поважати
культурне
різноманіття,
індивідуальні
відмінності людей.

Компетентності
ІК
1

2

3

4

загальні компетентності
5 6 7 8 9 10 11

12

13

1

2

3

спеціальні (фахові) компетентності
4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14
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Таблиця 3.
Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний
час за циклами підготовки

Цикл підготовки
1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1 Цикл соціально-гуманітарної підготовки
1.2 Цикл
природничо-наукової
та
загальноекономічної підготовки
1.3 Цикл професійної та практичної
підготовки
2. Вибіркові навчальні дисципліни
3. Практична підготовка
4. Підсумкова атестація
Разом

Максимальний
навчальний час за
циклами (акад.
год./кредитів)
2100/70
390/13
480/16
1230/41
900/30
570/19
30/1
3600/120

Таблиця 4.
Перелік навчальних дисциплін освітньо-професійної програми за циклами
Максимальна кількість на
№
Назва навчальної дисципліни
вивчення дисципліни
з/п
навчальних
кредитів
годин
Обов‘язкові навчальні дисципліни
2100
70
Цикл соціально-гуманітарної підготовки
390
13
1. Іноземна мова
150
5
2. Право (Трудове право, Господарське право)
90
3
Українська мова (за професійним
3. спрямуванням)
90
3
4. Фізичне виховання
120
4
Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
480
16
5. Вища та прикладна математика
90
3
6. Вища та прикладна математика ІІ
90
3
7. Глобальне бізнес-середовище
90
3
8. Економічна теорія
90
3
Сучасні інформаційні та комунікаційні
9. технології
120
4
Цикл професійної та практичної підготовки
1230
41
10. Бази даних та сховища даних
90
3
11. Бізнес-економіка
90
3
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Максимальна кількість на
№
Назва навчальної дисципліни
вивчення дисципліни
з/п
навчальних
кредитів
годин
12. Вступ до програмування: Алгоритмізація
390
13
13. Основи економіки та діагностики економіки
120
4
Основи економіки та діагностики економіки
14. (поглиблений рівень)
180
6
15. Основи моделювання в економіці
90
3
Проектне навчання «Інформаційно16. аналітична діагностика бізнесу»
90
3
Проектне навчання «Обробка та візуалізація
17. даних про бізнес-середовище»
90
3
18. Статистика і прикладна статистика
90
3
19. Теорія управління системами
90
3
Вибіркові навчальні дисципліни
900
30
Загально університетські вибіркові
20. дисципліни*
600
20
Вибіркові дисципліни професійного
21. спрямування**
300
10
Практична підготовка
570
19
22. Виробнича практика
540
18
23. Університетська освіта
30
1
Підсумкова атестація
30
1
24. Підсумкова атестація
30
1
Всього
3600
120
*Перелік вибіркових навчальних дисциплін загальної підготовки формується
щороку та розміщується на платформі дистанційного навчання в модулі
«Вибір навчальних дисциплін»
**Перелік вибіркових навчальних дисциплін професійної підготовки:
1. Основи бізнес - аналітики та візуалізація даних.
2. Комп’ютерна графіка.
3. Економіка територій та територіальних громад.
4. Економіка природокористування.
5. Бізнес-економіка (поглиблений рівень).
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану
Код та найменування спеціальності _
Рівень вищої освіти __

молодший бакалавр

Спеціалізація _____________
Освітня програма __

051 Економіка

___ _______
_____________

______-________________________________

__Економіка

Форма навчання ____ _денна, заочна

_________
___________________________

(денна, заочна)

Загальний обсяг у кредитах Європейської
накопичувальної
системи
та
120 кредитів / 1 рік 10 місяців

кредитної
строк

трансфернонавчання

Навчальний план: схвалений Вченою радою Вищого навчального закладу
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» «
» 20..
року, протокол №
, затверджений наказом по університету від «
»
20.. року № ……._________
Відповідність вимогам стандарту вищої освіти – стандарт вищої освіти
відсутній.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання на базі повної
загальної середньої освіти
Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).
ПР 1. Асоціювати себе як
члена громадянського
суспільства,
наукової
спільноти,
визнавати
верховенство
права,
зокрема у професійній
діяльності, розуміти і
вміти
користуватися
власними
правами
і
свободами,
виявляти
повагу до прав і свобод
інших осіб, зокрема,
членів колективу.

Компетентності, якими
повинен оволодіти
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1)
ЗК
1.
Здатність
реалізувати свої права і
обов’язки
як
члена
суспільства,
усвідомлювати цінності
громадянського
(демократичного)
суспільства
та
необхідність його сталого
розвитку, верховенства
права, прав і свобод
людини і громадянина в
Україні

Найменування
навчальних
дисциплін, практик
1. Глобальне бізнессередовище.
2. Іноземна мова.
3. Право
(Трудове
право,
Господарське
право).
4. Університетська
освіта.
5. Фізичне
виховання.

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
ЗК 2. Здатність зберігати
моральні,
культурні,
наукові
цінності
та
примножувати
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
6.
Здатність
спілкуватися іноземною
мовою.
ЗК 9. Здатність до
адаптації та дій в новій
ситуації.
ЗК
11.
Здатність
приймати обґрунтовані
рішення.
ЗК
12.
Навички
міжособистісної
взаємодії.
ЗК 13. Здатність діяти
соціально відповідально
та свідомо.
СК 3.
Розуміння
особливостей провідних
наукових
шкіл
та
напрямів
економічної
науки.
СК
5.
Розуміння

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

ПР 2. Відтворювати
моральні,
культурні,
наукові
цінності,
примножувати
досягнення суспільства в
соціально-економічній
сфері,
пропагувати
ведення
здорового
способу життя.

Компетентності, якими
повинен оволодіти
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1)
особливостей сучасної
світової та національної
економіки,
їх
інституційної структури,
обґрунтування напрямів
соціальної, економічної
та зовнішньоекономічної
політики держави.
ЗК
1.
Здатність
реалізувати свої права і
обов’язки
як
члена
суспільства,
усвідомлювати цінності
громадянського
(демократичного)
суспільства
та
необхідність його сталого
розвитку, верховенства
права, прав і свобод
людини і громадянина в
Україні
ЗК 2. Здатність зберігати
моральні,
культурні,
наукові
цінності
та
примножувати
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.

Найменування
навчальних
дисциплін, практик

1. Економічна теорія.
2. Право
(Трудове
право,
Господарське
право).
3. Сучасні
інформаційні
та
комунікаційні
технології.
4. Українська мова
(за
професійним
спрямуванням).
5. Фізичне
виховання.

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
ЗК
5.
Здатність
спілкуватися державною
мовою як усно, так і
письмово.
ЗК
7.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних
технологій.
ЗК 10. Здатність бути
критичним
і
самокритичним.
ЗК
12.
Навички
міжособистісної
взаємодії.
ЗК 13. Здатність діяти
соціально відповідально
та свідомо.
СК
4.
Здатність
пояснювати економічні
та соціальні процеси і
явища
на
основі
теоретичних
моделей,
аналізувати і змістовно
інтерпретувати отримані
результати.
СК
9.
Здатність
прогнозувати на основі
стандартних теоретичних
та
економетричних
моделей
соціальноекономічні процеси.
СК
11.
Здатність
обґрунтовувати
економічні рішення на
основі
розуміння
закономірностей
економічних систем і
процесів
та
із
застосуванням сучасного

Компетентності, якими
повинен оволодіти
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1)
методичного
інструментарію.
ПР 3. Знати та
ЗК 3. Здатність до
використовувати
абстрактного мислення,
економічну
аналізу та синтезу.
термінологію,
ЗК
4.
Здатність
пояснювати базові
застосовувати знання у
концепції мікро – та
практичних ситуаціях.
макроекономіки.
ЗК
5.
Здатність
спілкуватися державною
мовою як усно, так і
письмово.
СК 1. Здатність виявляти
знання та розуміння
проблем
предметної
області,
основ
функціонування сучасної
економіки на мікро-,
мезо-,
макрота
міжнародному рівнях.
СК
4.
Здатність
пояснювати економічні
та соціальні процеси і
явища
на
основі
теоретичних
моделей,
аналізувати і змістовно
інтерпретувати отримані
результати.
СК
5.
Розуміння
особливостей сучасної
світової та національної
економіки,
їх
інституційної структури,
обґрунтування напрямів
соціальної, економічної
та зовнішньоекономічної
політики держави.
ПР 4. Розуміти принципи ЗК
1.
Здатність
економічної науки,
реалізувати свої права і
особливості
обов’язки
як
члена
Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

Найменування
навчальних
дисциплін, практик
1. Бізнес-економіка.
2. Глобальне бізнессередовище.
3. Економічна теорія.
4. Основи економіки
та
діагностики
економіки
(поглиблений
рівень).
5. Основи економіки
та
діагностики
економіки.
6. Українська мова
(за
професійним
спрямуванням).

1. Бізнес-економіка.
2. Глобальне бізнессередовище.

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).
функціонування
економічних систем.

Компетентності, якими
повинен оволодіти
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1)
суспільства,
усвідомлювати цінності
громадянського
(демократичного)
суспільства
та
необхідність його сталого
розвитку, верховенства
права, прав і свобод
людини і громадянина в
Україні.
ЗК 3. Здатність до
абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.
ЗК
4.
Здатність
застосовувати знання у
практичних ситуаціях.
ЗК
6.
Здатність
спілкуватися іноземною
мовою.
СК 1. Здатність виявляти
знання та розуміння
проблем
предметної
області,
основ
функціонування сучасної
економіки на мікро-,
мезо-,
макрота
міжнародному рівнях.
СК 3.
Розуміння
особливостей провідних
наукових
шкіл
та
напрямів
економічної
науки.
СК
5.
Розуміння
особливостей сучасної
світової та національної
економіки,
їх
інституційної структури,
обґрунтування напрямів
соціальної, економічної
та зовнішньоекономічної

Найменування
навчальних
дисциплін, практик
3. Економічна теорія.
4. Основи економіки
та
діагностики
економіки
(поглиблений
рівень).
5. Основи економіки
та
діагностики
економіки.
6. Основи
моделювання
в
економіці.
7. Українська мова
(за
професійним
спрямуванням).

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

ПР 5. Застосовувати
аналітичний та
методичний
інструментарій для
обґрунтування
пропозицій та прийняття
управлінських рішень
різними економічними
агентами
(індивідуумами,
домогосподарствами,
підприємствами та
органами державної
влади).

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
політики держави.
СК
6.
Здатність
застосовувати економікоматематичні методи та
моделі для вирішення
економічних задач.
ЗК
1.
Здатність 1. Основи економіки
реалізувати свої права і
та діагностики
обов’язки
як
члена
економіки
суспільства,
(поглиблений
усвідомлювати цінності
рівень).
громадянського
2. Проектне
(демократичного)
навчання.
суспільства
та
необхідність його сталого
розвитку, верховенства
права, прав і свобод
людини і громадянина в
Україні.
ЗК 2. Здатність зберігати
моральні,
культурні,
наукові
цінності
та
примножувати
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
5.
Здатність
спілкуватися державною

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
мовою як усно, так і
письмово.
ЗК
6.
Здатність
спілкуватися іноземною
мовою.
ЗК 9. Здатність до
адаптації та дій в новій
ситуації.
ЗК
12.
Навички
міжособистісної
взаємодії.
СК
2.
Здатність
здійснювати професійну
діяльність у відповідності
з чинними нормативними
та правовими актами.
СК
8.
Здатність
аналізувати
та
розв’язувати завдання у
сфері економічних та
соціально-трудових
відносин.
СК
11.
Здатність
обґрунтовувати
економічні рішення на
основі
розуміння
закономірностей
економічних систем і
процесів
та
із
застосуванням сучасного
методичного
інструментарію.
СК
12.
Здатність
самостійно
виявляти
проблеми економічного
характеру при аналізі
конкретних
ситуацій,
пропонувати способи їх
вирішення.
ПР 6. Використовувати ЗК 2. Здатність зберігати 1. Проектне
Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).
професійну
аргументацію
для
донесення
інформації,
ідей, проблем та способів
їх вирішення до фахівців
і нефахівців у сфері
економічної діяльності.

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
моральні,
культурні,
навчання.
наукові
цінності
та
примножувати
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 3. Здатність до
абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.
ЗК
4.
Здатність
застосовувати знання у
практичних ситуаціях.
ЗК
5.
Здатність
спілкуватися державною
мовою як усно, так і
письмово.
ЗК 9. Здатність до
адаптації та дій в новій
ситуації.
ЗК 10. Здатність бути
критичним
і
самокритичним.
СК 1. Здатність виявляти
знання та розуміння
проблем
предметної
області,
основ
функціонування сучасної
економіки на мікро-,

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

ПР
7.
Пояснювати
моделі
соціальноекономічних явищ з
погляду
фундаментальних
принципів і знань на
основі
розуміння
основних
напрямів

Компетентності, якими
повинен оволодіти
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1)
мезо-,
макрота
міжнародному рівнях.
СК
2.
Здатність
здійснювати професійну
діяльність у відповідності
з чинними нормативними
та правовими актами.
СК
7.
Здатність
застосовувати
комп’ютерні технології
та
програмне
забезпечення з обробки
даних для вирішення
економічних
завдань,
аналізу інформації та
підготовки аналітичних
звітів.
СК
10.
Здатність
використовувати сучасні
джерела
економічної,
соціальної, управлінської,
облікової інформації для
складання
службових
документів
та
аналітичних звітів.
СК
12.
Здатність
самостійно
виявляти
проблеми економічного
характеру при аналізі
конкретних
ситуацій,
пропонувати способи їх
вирішення.
ЗК 2. Здатність зберігати
моральні,
культурні,
наукові
цінності
та
примножувати
досягнення суспільства
на
основі розуміння
історії
та
закономірностей

Найменування
навчальних
дисциплін, практик

1. Основи
моделювання
економіці.
2. Проектне
навчання.
3. Статистика
прикладна
статистика.

в

і

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
економічної 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 8. Здатність до
пошуку, оброблення та
аналізу
інформації
з
різних джерел.
СК 1. Здатність виявляти
знання та розуміння
проблем
предметної
області,
основ
функціонування сучасної
економіки на мікро-,
мезо-,
макрота
міжнародному рівнях.
СК 3.
Розуміння
особливостей провідних
наукових
шкіл
та
напрямів
економічної
науки.
СК
4.
Здатність
пояснювати економічні
та соціальні процеси і
явища
на
основі
теоретичних
моделей,
аналізувати і змістовно
інтерпретувати отримані
результати.
СК
5.
Розуміння
особливостей сучасної
світової та національної
економіки,
їх

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).
розвитку
науки.

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

ПР 8. Застосовувати
відповідні
економікоматематичні методи та
моделі для вирішення
економічних задач.

Компетентності, якими
повинен оволодіти
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1)
інституційної структури,
обґрунтування напрямів
соціальної, економічної
та зовнішньоекономічної
політики держави.
СК
7.
Здатність
застосовувати
комп’ютерні технології
та
програмне
забезпечення з обробки
даних для вирішення
економічних
завдань,
аналізу інформації та
підготовки аналітичних
звітів.
СК
9.
Здатність
прогнозувати на основі
стандартних теоретичних
та
економетричних
моделей
соціальноекономічні процеси.
СК
13.
Здатність
проводити економічний
аналіз функціонування та
розвитку
суб’єктів
господарювання, оцінку
їх
конкурентоспроможності.
ЗК 3. Здатність до
абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.
ЗК
6.
Здатність
спілкуватися іноземною
мовою.
СК
4.
Здатність
пояснювати економічні
та соціальні процеси і
явища
на
основі
теоретичних
моделей,
аналізувати і змістовно

Найменування
навчальних
дисциплін, практик

1. Основи
моделювання
економіці.
2. Проектне
навчання.
3. Статистика
прикладна
статистика.

в

і

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

ПР 9. Усвідомлювати
основні
особливості
сучасної світової та
національної економіки,
інституційної структури,
напрямів
соціальної,
економічної
та

Компетентності, якими
повинен оволодіти
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1)
інтерпретувати отримані
результати.
СК
6.
Здатність
застосовувати економікоматематичні методи та
моделі для вирішення
економічних задач.
СК
7.
Здатність
застосовувати
комп’ютерні технології
та
програмне
забезпечення з обробки
даних для вирішення
економічних
завдань,
аналізу інформації та
підготовки аналітичних
звітів.
СК
9.
Здатність
прогнозувати на основі
стандартних теоретичних
та
економетричних
моделей
соціальноекономічні процеси.
СК
11.
Здатність
обґрунтовувати
економічні рішення на
основі
розуміння
закономірностей
економічних систем і
процесів
та
із
застосуванням сучасного
методичного
інструментарію.
ЗК
1.
Здатність
реалізувати свої права і
обов’язки
як
члена
суспільства,
усвідомлювати цінності
громадянського
(демократичного)

Найменування
навчальних
дисциплін, практик

1. Глобальне бізнессередовище.
2. Економічна теорія.
3. Основи економіки
та
діагностики
економіки.
4. Основи

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).
зовнішньоекономічної
політики держави.

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
суспільства
та
моделювання
в
необхідність його сталого
економіці.
розвитку, верховенства
права, прав і свобод
людини і громадянина в
Україні
ЗК 3. Здатність до
абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.
ЗК
6.
Здатність
спілкуватися іноземною
мовою.
СК 1. Здатність виявляти
знання та розуміння
проблем
предметної
області,
основ
функціонування сучасної
економіки на мікро-,
мезо-,
макрота
міжнародному рівнях.
СК 3.
Розуміння
особливостей провідних
наукових
шкіл
та
напрямів
економічної
науки.
СК
4.
Здатність
пояснювати економічні
та соціальні процеси і
явища
на
основі
теоретичних
моделей,
аналізувати і змістовно
інтерпретувати отримані
результати.
СК
5.
Розуміння
особливостей сучасної
світової та національної
економіки,
їх
інституційної структури,
обґрунтування напрямів
соціальної, економічної

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

ПР 10. Проводити аналіз
функціонування
та
розвитку
суб’єктів
господарювання,
визначати функціональні
сфери,
розраховувати
відповідні показники, які
характеризують
результативність
їх
діяльності.

Компетентності, якими
повинен оволодіти
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1)
та зовнішньоекономічної
політики держави.
СК
9.
Здатність
прогнозувати на основі
стандартних теоретичних
та
економетричних
моделей
соціальноекономічні процеси.
ЗК
1.
Здатність
реалізувати свої права і
обов’язки
як
члена
суспільства,
усвідомлювати цінності
громадянського
(демократичного)
суспільства
та
необхідність його сталого
розвитку, верховенства
права, прав і свобод
людини і громадянина в
Україні
ЗК
4.
Здатність
застосовувати знання у
практичних ситуаціях.
ЗК
5.
Здатність
спілкуватися державною
мовою як усно, так і
письмово.
ЗК
6.
Здатність
спілкуватися іноземною
мовою.
ЗК 9. Здатність до
адаптації та дій в новій
ситуації.
ЗК
11.
Здатність
приймати обґрунтовані
рішення.
СК 1. Здатність виявляти
знання та розуміння
проблем
предметної

Найменування
навчальних
дисциплін, практик

1. Бізнес-економіка.
2. Глобальне бізнессередовище.
3. Проектне
навчання.

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
області,
основ
функціонування сучасної
економіки на мікро-,
мезо-,
макрота
міжнародному рівнях.
СК
2.
Здатність
здійснювати професійну
діяльність у відповідності
з чинними нормативними
та правовими актами.
СК
7.
Здатність
застосовувати
комп’ютерні технології
та
програмне
забезпечення з обробки
даних для вирішення
економічних
завдань,
аналізу інформації та
підготовки аналітичних
звітів.
СК
8.
Здатність
аналізувати
та
розв’язувати завдання у
сфері економічних та
соціально-трудових
відносин.
СК
10.
Здатність
використовувати сучасні
джерела
економічної,
соціальної, управлінської,
облікової інформації для
складання
службових
документів
та
аналітичних звітів.
СК
13.
Здатність
проводити економічний
аналіз функціонування та
розвитку
суб’єктів
господарювання, оцінку
їх

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).
ПР 11. Вміти аналізувати
процеси державного та
ринкового регулювання
соціально-економічних і
трудових відносин.

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
конкурентоспроможності.
ЗК
1.
Здатність 1. Глобальне бізнесреалізувати свої права і
середовище.
обов’язки
як
члена 2. Основи економіки
суспільства,
та
діагностики
усвідомлювати цінності
економіки
громадянського
(поглиблений
(демократичного)
рівень).
суспільства
та
необхідність його сталого
розвитку, верховенства
права, прав і свобод
людини і громадянина в
Україні
ЗК
6.
Здатність
спілкуватися іноземною
мовою.
ЗК 8. Здатність до
пошуку, оброблення та
аналізу
інформації
з
різних джерел.
ЗК 10. Здатність бути
критичним
і
самокритичним.
ЗК
12.
Навички
міжособистісної
взаємодії.
СК
2.
Здатність
здійснювати професійну
діяльність у відповідності
з чинними нормативними
та правовими актами.
СК
5.
Розуміння
особливостей сучасної
світової та національної
економіки,
їх
інституційної структури,
обґрунтування напрямів
соціальної, економічної
та зовнішньоекономічної

Компетентності, якими
повинен оволодіти
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1)
політики держави.
СК
8.
Здатність
аналізувати
та
розв’язувати завдання у
сфері економічних та
соціально-трудових
відносин.
СК
9.
Здатність
прогнозувати на основі
стандартних теоретичних
та
економетричних
моделей
соціальноекономічні процеси.
СК
10.
Здатність
використовувати сучасні
джерела
економічної,
соціальної, управлінської,
облікової інформації для
складання
службових
документів
та
аналітичних звітів.
СК
14.
Здатність
поглиблено аналізувати
проблеми і явища в одній
або
декількох
професійних сферах з
врахуванням
економічних ризиків та
можливих
соціальноекономічних наслідків.
ПР 12. Застосовувати
ЗК 2. Здатність зберігати
набуті теоретичні знання моральні,
культурні,
для розв’язання
наукові
цінності
та
практичних завдань та
примножувати
змістовно інтерпретувати досягнення суспільства
отримані результати
на
основі розуміння
історії
та
закономірностей
розвитку
предметної
області, її місця у
Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

Найменування
навчальних
дисциплін, практик

1. Виробнича
практика.
2. Основи
моделювання
економіці.
3. Проектне
навчання.

в

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
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
4.
Здатність
застосовувати знання у
практичних ситуаціях.
ЗК 9. Здатність до
адаптації та дій в новій
ситуації.
ЗК 10. Здатність бути
критичним
і
самокритичним.
ЗК
11.
Здатність
приймати обґрунтовані
рішення.
ЗК
12.
Навички
міжособистісної
взаємодії.
СК
2.
Здатність
здійснювати професійну
діяльність у відповідності
з чинними нормативними
та правовими актами.
СК
11.
Здатність
обґрунтовувати
економічні рішення на
основі
розуміння
закономірностей
економічних систем і
процесів
та
із
застосуванням сучасного
методичного
інструментарію.
СК
12.
Здатність

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

ПР 13. Ідентифікувати
джерела та розуміти
методологію визначення
і методи отримання
соціально - економічних
даних, збирати та
аналізувати необхідну
інформацію,
розраховувати
економічні та соціальні
показники.

Компетентності, якими
повинен оволодіти
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1)
самостійно
виявляти
проблеми економічного
характеру при аналізі
конкретних
ситуацій,
пропонувати способи їх
вирішення.
СК
14.
Здатність
поглиблено аналізувати
проблеми і явища в одній
або
декількох
професійних сферах з
врахуванням
економічних ризиків та
можливих
соціальноекономічних наслідків.
ЗК
4.
Здатність
застосовувати знання у
практичних ситуаціях.
ЗК
5.
Здатність
спілкуватися державною
мовою як усно, так і
письмово.
ЗК
7.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних
технологій.
ЗК 8. Здатність до
пошуку, оброблення та
аналізу
інформації
з
різних джерел.
СК
4.
Здатність
пояснювати економічні
та соціальні процеси і
явища
на
основі
теоретичних
моделей,
аналізувати і змістовно
інтерпретувати отримані
результати.
СК
7.
Здатність

Найменування
навчальних
дисциплін, практик

1. Проектне
навчання.
2. Виробнича
практика.
3. Статистика
і
прикладна
статистика
4. Бізнес-економіка.
5. Основи
моделювання
в
економіці.

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
застосовувати
комп’ютерні технології
та
програмне
забезпечення з обробки
даних для вирішення
економічних
завдань,
аналізу інформації та
підготовки аналітичних
звітів.
СК
8.
Здатність
аналізувати
та
розв’язувати завдання у
сфері економічних та
соціально-трудових
відносин.
СК
10.
Здатність
використовувати сучасні
джерела
економічної,
соціальної, управлінської,
облікової інформації для
складання
службових
документів
та
аналітичних звітів.
СК
13.
Здатність
проводити економічний
аналіз функціонування та
розвитку
суб’єктів
господарювання, оцінку
їх
конкурентоспроможності.
ПР 14. Визначати та ЗК
1.
Здатність 1. Університетська
планувати
можливості реалізувати свої права і
освіта.
особистого професійного обов’язки
як
члена
розвитку.
суспільства,
усвідомлювати цінності
громадянського
(демократичного)
суспільства
та
необхідність його сталого
розвитку, верховенства
Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
права, прав і свобод
людини і громадянина в
Україні
ЗК 2. Здатність зберігати
моральні,
культурні,
наукові
цінності
та
примножувати
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 8. Здатність до
пошуку, оброблення та
аналізу
інформації
з
різних джерел.
ЗК 10. Здатність бути
критичним
і
самокритичним.
ЗК
11.
Здатність
приймати обґрунтовані
рішення.
СК 1. Здатність виявляти
знання та розуміння
проблем
предметної
області,
основ
функціонування сучасної
економіки на мікро-,
мезо-,
макрота
міжнародному рівнях.

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

ПР 15. Демонструвати
базові
навички
креативного
та
критичного мислення у
дослідженнях
та
професійному
спілкуванні.

Компетентності, якими
повинен оволодіти
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1)
СК
7.
Здатність
застосовувати
комп’ютерні технології
та
програмне
забезпечення з обробки
даних для вирішення
економічних
завдань,
аналізу інформації та
підготовки аналітичних
звітів.
СК
9.
Здатність
прогнозувати на основі
стандартних теоретичних
та
економетричних
моделей
соціальноекономічні процеси.
СК
12.
Здатність
самостійно
виявляти
проблеми економічного
характеру при аналізі
конкретних
ситуацій,
пропонувати способи їх
вирішення.
ЗК
1.
Здатність
реалізувати свої права і
обов’язки
як
члена
суспільства,
усвідомлювати цінності
громадянського
(демократичного)
суспільства
та
необхідність його сталого
розвитку, верховенства
права, прав і свобод
людини і громадянина в
Україні
ЗК 2. Здатність зберігати
моральні,
культурні,
наукові
цінності
та
примножувати

Найменування
навчальних
дисциплін, практик

1. Бази даних та
сховища даних.
2. Виробнича
практика.
3. Статистика
і
прикладна
статистика.
4. Вступ
до
програмування:
Алгоритмізація.

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
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
5.
Здатність
спілкуватися державною
мовою як усно, так і
письмово.
ЗК
7.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних
технологій.
ЗК 8. Здатність до
пошуку, оброблення та
аналізу
інформації
з
різних джерел.
ЗК 10. Здатність бути
критичним
і
самокритичним.
СК
11.
Здатність
обґрунтовувати
економічні рішення на
основі
розуміння
закономірностей
економічних систем і
процесів
та
із
застосуванням сучасного
методичного

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

ПР
16.
Вміти
використовувати
дані,
надавати аргументацію,
критично
оцінювати
логіку та формувати
висновки з наукових та
аналітичних текстів з
економіки.

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
інструментарію.
СК
12.
Здатність
самостійно
виявляти
проблеми економічного
характеру при аналізі
конкретних
ситуацій,
пропонувати способи їх
вирішення.
СК
14.
Здатність
поглиблено аналізувати
проблеми і явища в одній
або
декількох
професійних сферах з
врахуванням
економічних ризиків та
можливих
соціальноекономічних наслідків.
ЗК 3. Здатність до 1. Бізнес-економіка.
абстрактного мислення, 2. Статистика
і
аналізу та синтезу.
прикладна
ЗК
4.
Здатність
статистика.
застосовувати знання у
практичних ситуаціях.
ЗК 9. Здатність до
адаптації та дій в новій
ситуації.
ЗК
12.
Навички
міжособистісної
взаємодії.
СК
4.
Здатність
пояснювати економічні
та соціальні процеси і
явища
на
основі
теоретичних
моделей,
аналізувати і змістовно
інтерпретувати отримані
результати.
СК
7.
Здатність
застосовувати
комп’ютерні технології

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

ПР
17.
Виконувати
міждисциплінарний
аналіз
соціальноекономічних явищ і
проблем в одній або
декількох професійних
сферах з врахуванням
ризиків та можливих
соціально-економічних
наслідків.

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
та
програмне
забезпечення з обробки
даних для вирішення
економічних
завдань,
аналізу інформації та
підготовки аналітичних
звітів.
СК
10.
Здатність
використовувати сучасні
джерела
економічної,
соціальної, управлінської,
облікової інформації для
складання
службових
документів
та
аналітичних звітів.
ЗК 2. Здатність зберігати 1. Проектне
моральні,
культурні,
навчання.
наукові
цінності
та 2. Бази даних та
примножувати
сховища даних.
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
6.
Здатність
спілкуватися іноземною
мовою.
ЗК 8. Здатність до
пошуку, оброблення та
аналізу
інформації
з

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
різних джерел.
ЗК
12.
Навички
міжособистісної
взаємодії.
СК 1. Здатність виявляти
знання та розуміння
проблем
предметної
області,
основ
функціонування сучасної
економіки на мікро-,
мезо-,
макрота
міжнародному рівнях.
СК
4.
Здатність
пояснювати економічні
та соціальні процеси і
явища
на
основі
теоретичних
моделей,
аналізувати і змістовно
інтерпретувати отримані
результати.
СК
9.
Здатність
прогнозувати на основі
стандартних теоретичних
та
економетричних
моделей
соціальноекономічні процеси.
СК
10.
Здатність
використовувати сучасні
джерела
економічної,
соціальної, управлінської,
облікової інформації для
складання
службових
документів
та
аналітичних звітів.
СК
14.
Здатність
поглиблено аналізувати
проблеми і явища в одній
або
декількох
професійних сферах з
врахуванням

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
економічних ризиків та
можливих
соціальноекономічних наслідків.
ПР 18. Використовувати ЗК 2. Здатність зберігати 1. Виробнича
нормативні та правові моральні,
культурні,
практика.
акти, що регламентують наукові
цінності
та 2. Проектне
професійну діяльність.
примножувати
навчання.
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 9. Здатність до
адаптації та дій в новій
ситуації.
ЗК
12.
Навички
міжособистісної
взаємодії.
СК
2.
Здатність
здійснювати професійну
діяльність у відповідності
з чинними нормативними
та правовими актами.
СК
10.
Здатність
використовувати сучасні
джерела
економічної,
соціальної, управлінської,
облікової інформації для
складання
службових
документів
та
Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

ПР 19. Використовувати
інформаційні
та
комунікаційні технології
для вирішення соціальноекономічних
завдань,
підготовки
та
представлення
аналітичних звітів.

Компетентності, якими
повинен оволодіти
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1)
аналітичних звітів.
СК
14.
Здатність
поглиблено аналізувати
проблеми і явища в одній
або
декількох
професійних сферах з
врахуванням
економічних ризиків та
можливих
соціальноекономічних наслідків.
ЗК
1.
Здатність
реалізувати свої права і
обов’язки
як
члена
суспільства,
усвідомлювати цінності
громадянського
(демократичного)
суспільства
та
необхідність його сталого
розвитку, верховенства
права, прав і свобод
людини і громадянина в
Україні
ЗК
5.
Здатність
спілкуватися державною
мовою як усно, так і
письмово.
ЗК
6.
Здатність
спілкуватися іноземною
мовою.
ЗК
7.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних
технологій.
ЗК 8. Здатність до
пошуку, оброблення та
аналізу
інформації
з
різних джерел.
СК
6.
Здатність

Найменування
навчальних
дисциплін, практик

1. Статистика
і
прикладна
статистика.
2. Сучасні
інформаційні
та
комунікаційні
технології.
3. Вступ
до
програмування:
Алгоритмізація.

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

ПР
20.
Оволодіти
навичками
усної
та
письмової професійної
комунікації державною
та іноземною мовами.

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
застосовувати економікоматематичні методи та
моделі для вирішення
економічних задач.
СК
7.
Здатність
застосовувати
комп’ютерні технології
та
програмне
забезпечення з обробки
даних для вирішення
економічних
завдань,
аналізу інформації та
підготовки аналітичних
звітів.
СК
10.
Здатність
використовувати сучасні
джерела
економічної,
соціальної, управлінської,
облікової інформації для
складання
службових
документів
та
аналітичних звітів.
ЗК
5.
Здатність 1. Українська мова
спілкуватися державною
(за
професійним
мовою як усно, так і
спрямуванням).
письмово.
2. Іноземна мова.
ЗК
6.
Здатність
спілкуватися іноземною
мовою.
ЗК 10. Здатність бути
критичним
і
самокритичним.
ЗК
12.
Навички
міжособистісної
взаємодії.
СК
5.
Розуміння
особливостей сучасної
світової та національної
економіки,
їх
інституційної структури,

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

ПР 21. Вміти абстрактно
мислити, застосовувати
аналіз та синтез для
виявлення
ключових
характеристик
економічних
систем
різного рівня, а також
особливостей поведінки
їх суб’єктів.

Компетентності, якими
повинен оволодіти
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1)
обґрунтування напрямів
соціальної, економічної
та зовнішньоекономічної
політики держави.
СК
7.
Здатність
застосовувати
комп’ютерні технології
та
програмне
забезпечення з обробки
даних для вирішення
економічних
завдань,
аналізу інформації та
підготовки аналітичних
звітів.
СК
14.
Здатність
поглиблено аналізувати
проблеми і явища в одній
або
декількох
професійних сферах з
врахуванням
економічних ризиків та
можливих
соціальноекономічних наслідків.
ЗК
1.
Здатність
реалізувати свої права і
обов’язки
як
члена
суспільства,
усвідомлювати цінності
громадянського
(демократичного)
суспільства
та
необхідність його сталого
розвитку, верховенства
права, прав і свобод
людини і громадянина в
Україні
ЗК 3. Здатність до
абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.
ЗК 8. Здатність до

Найменування
навчальних
дисциплін, практик

1. Бази даних та
сховища даних.
2. Виробнича
практика.
3. Вища та прикладна
математика ІІ.
4. Вища та прикладна
математика.
5. Глобальне бізнессередовище.
6. Вступ
до
програмування:
Алгоритмізація

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
пошуку, оброблення та
аналізу
інформації
з
різних джерел.
ЗК 10. Здатність бути
критичним
і
самокритичним.
СК 1. Здатність виявляти
знання та розуміння
проблем
предметної
області,
основ
функціонування сучасної
економіки на мікро-,
мезо-,
макрота
міжнародному рівнях.
СК
4.
Здатність
пояснювати економічні
та соціальні процеси і
явища
на
основі
теоретичних
моделей,
аналізувати і змістовно
інтерпретувати отримані
результати.
СК
8.
Здатність
аналізувати
та
розв’язувати завдання у
сфері економічних та
соціально-трудових
відносин.
СК
9.
Здатність
прогнозувати на основі
стандартних теоретичних
та
економетричних
моделей
соціальноекономічні процеси.
СК
11.
Здатність
обґрунтовувати
економічні рішення на
основі
розуміння
закономірностей
економічних систем і

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

ПР 22. Демонструвати
гнучкість та адаптивність
у нових ситуаціях, у
роботі
із
новими
об’єктами,
та
у
невизначених умовах.

Компетентності, якими
повинен оволодіти
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1)
процесів
та
із
застосуванням сучасного
методичного
інструментарію.
СК
12.
Здатність
самостійно
виявляти
проблеми економічного
характеру при аналізі
конкретних
ситуацій,
пропонувати способи їх
вирішення.
СК
14.
Здатність
поглиблено аналізувати
проблеми і явища в одній
або
декількох
професійних сферах з
врахуванням
економічних ризиків та
можливих
соціальноекономічних наслідків.
ЗК 2. Здатність зберігати
моральні,
культурні,
наукові
цінності
та
примножувати
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 9. Здатність до

Найменування
навчальних
дисциплін, практик

1. Виробнича
практика.
2. Проектне
навчання.
3. Глобальне бізнессередовище.
4. Вступ
до
програмування:
Алгоритмізація

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
адаптації та дій в новій
ситуації.
ЗК
12.
Навички
міжособистісної
взаємодії.
СК
11.
Здатність
обґрунтовувати
економічні рішення на
основі
розуміння
закономірностей
економічних систем і
процесів
та
із
застосуванням сучасного
методичного
інструментарію.
СК
12.
Здатність
самостійно
виявляти
проблеми економічного
характеру при аналізі
конкретних
ситуацій,
пропонувати способи їх
вирішення.
СК
13.
Здатність
проводити економічний
аналіз функціонування та
розвитку
суб’єктів
господарювання, оцінку
їх
конкурентоспроможності.
СК
14.
Здатність
поглиблено аналізувати
проблеми і явища в одній
або
декількох
професійних сферах з
врахуванням
економічних ризиків та
можливих
соціальноекономічних наслідків.
Показувати ЗК
1.
Здатність 1. Проектне
самостійної реалізувати свої права і
навчання.

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

ПР
23.
навички

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
роботи, демонструвати обов’язки
як
члена 2. Виробнича
критичне,
креативне, суспільства,
практика.
самокритичне мислення. усвідомлювати цінності
громадянського
(демократичного)
суспільства
та
необхідність його сталого
розвитку, верховенства
права, прав і свобод
людини і громадянина в
Україні
ЗК 2. Здатність зберігати
моральні,
культурні,
наукові
цінності
та
примножувати
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 10. Здатність бути
критичним
і
самокритичним.
ЗК
11.
Здатність
приймати обґрунтовані
рішення.
ЗК 13. Здатність діяти
соціально відповідально
та свідомо.
СК
4.
Здатність
Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

ПР 24. Демонструвати
здатність діяти соціально
відповідально та свідомо
на
основі
етичних
принципів, цінувати та
поважати
культурне
різноманіття,
індивідуальні відмінності
людей.

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
пояснювати економічні
та соціальні процеси і
явища
на
основі
теоретичних
моделей,
аналізувати і змістовно
інтерпретувати отримані
результати.
СК
12.
Здатність
самостійно
виявляти
проблеми економічного
характеру при аналізі
конкретних
ситуацій,
пропонувати способи їх
вирішення.
ЗК
1.
Здатність 1. Виробнича
реалізувати свої права і
практика.
обов’язки
як
члена 2. Проектне
суспільства,
навчання.
усвідомлювати цінності
громадянського
(демократичного)
суспільства
та
необхідність його сталого
розвитку, верховенства
права, прав і свобод
людини і громадянина в
Україні
ЗК 2. Здатність зберігати
моральні,
культурні,
наукові
цінності
та
примножувати
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,

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
техніки і технологій,
використовувати
різні
види та форми рухової
активності для активного
відпочинку та ведення
здорового способу життя.
ЗК 10. Здатність бути
критичним
і
самокритичним.
ЗК
11.
Здатність
приймати обґрунтовані
рішення.
ЗК
12.
Навички
міжособистісної
взаємодії.
ЗК 13. Здатність діяти
соціально відповідально
та свідомо.
СК
5.
Розуміння
особливостей сучасної
світової та національної
економіки,
їх
інституційної структури,
обґрунтування напрямів
соціальної, економічної
та зовнішньоекономічної
політики держави.
СК
8.
Здатність
аналізувати
та
розв’язувати завдання у
сфері економічних та
соціально-трудових
відносин.
СК
14.
Здатність
поглиблено аналізувати
проблеми і явища в одній
або
декількох
професійних сферах з
врахуванням
економічних ризиків та

Програмні результати
навчання (ПР 1, ПР 2..).

Компетентності, якими
Найменування
повинен оволодіти
навчальних
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1) дисциплін, практик
можливих
соціальноекономічних наслідків.

Гарант освітньої програми ___________________
(підпис)

Микола Рогоза
(ім’я, прізвище)

