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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

 

 

Код та найменування  

спеціальності 

 

051 Економіка 

Рівень вищої освіти 

 

перший (бакалаврський) рівень 

Спеціалізація 

 

 

Освітня програма 

 

Економіка 

Форма навчання 

 

денна та заочна 

Загальний обсяг у кредитах 

Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної 

системи та строк навчання 

 

240 кредитів/ 3 роки та 10 місяців 

 

Навчальний план,  

затверджений вченою радою 

коледжу  

 

протокол від 27 травня 2020 р. № 8 

(оновлена редакція,  підстава: внутрішня 

експертиза (аудит) ОПП (наказ Коледжу 

від 14.04.2020 р. № 101))  

 

Відповідність вимогам стандарту 

вищої освіти (в разі наявності) 

 

відповідає Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 051 «Економіка» галузі 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти 

 
Відповідність вимогам  

професійного стандарту (в разі 

наявності) 

 

відповідає кваліфікаційним 

характеристикам професій, наведеним в 

Класифікаторі професій ДК 003:2010  

 
Вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання 

 

повна загальна середня освіта  / освітній 

ступінь «молодший бакалавр» / освітньо-

кваліфікаційний рівень «молодший 

спеціаліст» 
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Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні 

результати 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, практик 

Інтегральна 

компетентність 

ПР 01, ПР 02, 

ПР 03, ПР 04, 

ПР 05, ПР 06, 

ПР 07, ПР 08, 

ПР 09, ПР 10, 

ПР 11, ПР 12, 

ПР 13, ПР 14, 

ПР 15, ПР 16, 

ПР 17, ПР 18, 

ПР 19, ПР 20, 

ПР 21, ПР 22, 

ПР 23, ПР 24, 

ПР 25, ПР 26, 

ПР 27, ПР 28, 

ПР 29, ПР 30. 

 

  

Українська мова (за професійним спрямуванням); 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням); 

Інформатика і компютерні технології; Філософія; 

Правознавство; Безпека життєдіяльності та охорона праці 

в умовах інклюзії; Історія української державності та 

культури; Вища математика; Соціологія і соціальна 

інклюзія; Менеджмент; Основи наукових досліджень; 

Вступ до спеціальності; Економічна теорія; Економіка 

підприємства; Економіка (мікро-, макроекономіка); 

Економіко-математичні методи і моделі; Історія 

економіки та економічної думки; Господарське право; 

Економічна дипломатія; Загальнодержавні фінанси; 

Статистика; Бухгалтерський облік; Маркетинг; 

Організація і планування виробництва; Міжнародна 

економіка; Економіка праці і соціально-трудові 

відносини; Оптимізаційні методи та моделі; Економічний 

аналіз; Інформаційні системи і технології в економіці; 

Інвестування; Державне регулювання економіки; 

Фінансово-економічний контроль; Навчальний тренінг з 

фаху; Виробнича практика; Курсова робота (з 

макроекономіки); Курсова робота (з економіки); 

Підготовка та захист бакалаврської роботи/Підготовка та 

здача комплексного екзамену зі спеціальності; 

Психологічний супровід в інклюзії; Соціальні комунікації 

в інклюзивному середовищі; Галузева економіка; 

Підприємництво і бізнес-культура; Соціальна економіка; 

Податкова система; Макроекономічна політика; Цифрова 

економіка; Соціальне підприємництво; Облікова політика; 

Облік і оподаткування субє'ктів господарювання; 

Проектий аналіз; Звітність підприємств; Національна 

економіка; Управління економічними ризиками; Аудит; 

Фінансова матиматика; Електронна комерція; Інклюзивна 

економіка; Логістика; Гроші і кредит; Регіональна 

економіка; Страхування; Інтернет економіка; Фінансовий 

ринок; Банківська справа; Теорія економічних криз; 

Фінансовий аналіз; Цифровий банкінг; Фінансово-

економічна безпека; Фінансовий менеджмент; Бюджетна 

система; Психологія фінансів; Менеджмент зовнішньо-

економічної діяльності 

1.Цикл загальної підготовки 

ЗК 01. Здатність 

 реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадського 

(демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина 

України. 

ПР 01 

ПР 02 

ПР 24 

 

Філософія  

Соціологія і соціальна інклюзія 

Соціальні комунікації в інклюзивному середовищі 

Психологічний супровід в інклюзії  

Правознавство 

Історія української державності та культури  

Безлека життєдіяльності та охорона праці в умовах 

інклюзії 

ПР 04  

 

 

 

 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Економіка (мікро-, макроекономіка) 

Економіка підприємства 

Бюджетна система 

Банківська справа 

Загальнодержавні фінанси  
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Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні 

результати 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, практик 

ПР 09 

 

Економічна дипломатія 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

Міжнародна економіка 

Національна економіка 

Макроекономічна політика 

Галузева економіка 

Регіональна економіка 

Соціальна економіка 

Інклюзивна економіка 

Цифрова економіка 

Інтернет-економіка 

ПР 05 

ПР 10 

ПР 11 

ПР 21 

Менеджмент 

Організація і планування виробництва  

Державне регулювання економіки  

Економічний аналіз 

Економіка праці і соціально-трудові відносини 

Фінансово-економічний контроль 

Аудит  

Логістика  

ПР 14  

ПР 15 

Вступ до спеціальності 

Основи наукових досліджень 

Навчальний тренінг з фаху 

 Виробнича практика  

ПР 19 Інформатика і комп’ютерні технології 

Інформаційні системи і  технології в економіці 

Бухгалтерський облік 

Облік і оподаткування суб’єктів господарювання  

Звітність підприємства 

Електронна комерція 

Інтернет-економіка 

Цифровий банкінг  

ЗК 02. Здатність зберігати 

моральні, культурі, 

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. 

ПР 01 

ПР 02 

ПР 24 

Філософія  

Соціологія і соціальна інклюзія 

Соціальні комунікації в інклюзивному середовищі 

Психологічний супровід в інклюзії  

Правознавство 

Історія української державності та культури 

Історія  економіки та економічної думки 

Безлека життєдіяльності та охорона праці в умовах 

інклюзії  

ПР 05 

ПР 06 

ПР 07 

Менеджмент 

Фінансовий менеджмент  

Економічна теорія 

ПР 12 

ПР 14 

ПР 15 

ПР 23 

 

Вступ до спеціальності  

Основи наукових досліджень 

Навчальний тренінг з фаху 

Виробнича практика 

Курсова робота (з економіки підприємства) 

Курсова робота (макроекономіки) 

Підготовка бакалаврської роботи 

Захист бакалаврської роботи 

Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 

Комплексний екзамен зі спеціальності 
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Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні 

результати 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, практик 

ПР 17 

ПР 22 

 

Економічний аналіз 

Фінансовий аналіз 

Фінансовий ринок 

Проектний аналіз 

Інвестування  

Страхування  

Управління економічними ризиками 

Теорія економічних криз 

Психологія фінансів  

Гроші і кредит 

ПР 18 

 

Господарське право 

Податкова система 

Економічна дипломатія 

Підприємництво і бізнес-культура 

ЗК 03. Здатність до 

 абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

 

ПР 03 

ПР 05 

ПР 06 

  

Вступ до спеціальності 

Менеджмент 

Економічна теорія 

Економіка (мікро-, макроекономіка) 

Економічний аналіз 

Фінансовий аналіз 

Проектний аналіз 

Інвестування  

Звітність підприємства 

Логістика  

Фінансовий менеджмент 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

ПР 16 

ПР 21 

ПР 23 

Навчальний тренінг з фаху 

Виробнича практика 

Курсова робота (з економіки підприємства) 

Курсова робота (макроекономіки) 

Підготовка бакалаврської роботи 

Захист бакалаврської роботи 

Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 

Комплексний екзамен зі спеціальності 

ПР 09 

 

Економічна дипломатія 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

Міжнародна економіка 

Національна економіка 

Макроекономічна політика 

Галузева економіка 

Регіональна економіка 

Соціальна економіка 

Інклюзивна економіка 

Цифрова економіка 

Інтернет-економіка 

ПР 08 

 

Вища математика 

Статистика  

Економіко-математичні методи і моделі 

Оптимізаційні методи і моделі  

Фінансова математика  

ЗК  04. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ПР 03 

ПР 04 

ПР 06 

ПР 10 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Економіка (мікро-, макро-) 

Економіка підприємства 

Планування і організація виробництва 

Бюджетна система 

Бухгалтерський облік 

Звітність підприємства 
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Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні 

результати 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, практик 

Економічний аналіз 

Фінансовий аналіз 

Проектний аналіз 

Фінансово-економічний контроль 

Аудит  

ПР 12 

ПР 13 

ПР 16 

Навчальний тренінг з фаху 

Виробнича практика 

Курсова робота (з економіки підприємства) 

Курсова робота (макроекономіки) 

Підготовка бакалаврської роботи 

Захист бакалаврської роботи 

Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 

Комплексний екзамен зі спеціальності 

ЗК 05. Здатність 

 спілкуватись державною 

мовою як усно, так і 

письмово. 

ПР 02 

  

Соціологія і соціальна інклюзія 

Соціальні комунікації в інклюзивному середовищі 

Психологічний супровід в інклюзії  

Історія української державності та культури 

ПР 05 

ПР 10 

ПР 13 

Менеджмент  

Бухгалтерський облік 

Звітність підприємства 

Економічний аналіз 

Фінансовий аналіз 

Проектний аналіз 

Фінансово-економічний контроль 

Аудит 

ПР 03 

ПР 06 

 

Економічна теорія 

Економіка (мікро-, макро-) 

ПР 15 Вступ до спеціальності 

Основи наукових досліджень 

Навчальний тренінг з фаху 

 Виробнича практика 

Курсова робота (з економіки підприємства) 

Курсова робота (макроекономіки) 

Підготовка бакалаврської роботи 

Захист бакалаврської роботи 

Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 

Комплексний екзамен зі спеціальності 

ПР 20 Українська мова (за професійним спрямуванням) 

ПР 19 Інформатика і комп’ютерні технології 

Інформаційні системи і  технології в економіці 

Бухгалтерський облік 

Облік і оподаткування суб’єктів господарювання  

Звітність підприємства 

Електронна комерція 

Інтернет-економіка 

Цифровий банкінг 

ЗК 06. Здатність 

спілкуватись іноземною 

мовою. 

 

ПР 01 Філософія 

Правознавство 
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Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні 

результати 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, практик 

ПР 04 

 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Економіка (мікро-, макроекономіка) 

Економіка підприємства 

Бюджетна система 

Банківська справа 

Загальнодержавні фінанси  

ПР 09 

 

Економічна дипломатія 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

Міжнародна економіка 

Національна економіка 

Макроекономічна політика 

Галузева економіка 

Регіональна економіка 

Соціальна економіка 

Інклюзивна економіка 

Цифрова економіка 

Інтернет-економіка 

ПР 08 Вища математика 

Статистика  

Економіко-математичні методи і моделі 

Оптимізаційні методи і моделі  

Фінансова математика  

ПР 05 

ПР 10 

ПР 11 

ПР 17 

 

Менеджмент 

Економічний аналіз 

Економіка праці і соціально-трудові відносини 

Фінансово-економічний контроль 

Проектний аналіз 

Управління економічними ризиками 

Інвестування 

Фінансовий ринок  

Страхування  

Фінансовий аналіз 

Аудит  

Електронна комерція  

Інтернет-економіка 

ПР 19 Інформатика і комп’ютерні технології 

Інформаційні системи і  технології в економіці 

Бухгалтерський облік 

Облік і оподаткування суб’єктів господарювання  

Звітність підприємства 

Електронна комерція 

Інтернет-економіка 

Цифровий банкінг 

ПР 20 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

ЗК  07. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

ПР 02 

 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Соціальні комунікації в інклюзивному середовищі 

Психологічний супровід в інклюзії  

ПР 19 Інформатика і комп’ютерні технології 

Інформаційні системи і  технології в економіці 

Бухгалтерський облік 

Облік і оподаткування суб’єктів господарювання  

Звітність підприємства 

Електронна комерція 

Інтернет-економіка 

Цифровий банкінг 
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Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні 

результати 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, практик 

ПР 05 

ПР 13 

ПР 15 

Економічний аналіз 

Фінансовий аналіз 

Проектний аналіз  

Логістика  

Фінансовий менеджмент 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

Статистика  

ЗК  08. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ПР 19 Інформатика і комп’ютерні технології 

Інформаційні системи і  технології в економіці 

Бухгалтерський облік 

Облік і оподаткування суб’єктів господарювання  

Звітність підприємства 

Електронна комерція 

Інтернет-економіка 

Цифровий банкінг 

ПР 13 

ПР 14 

ПР 15 

ПР 21  

 

Вступ до спеціальності 

Менеджмент  

Основи наукових досліджень 

Навчальний тренінг з фаху 

 Виробнича практика 

Курсова робота (з економіки підприємства) 

Курсова робота (макроекономіки) 

Підготовка бакалаврської роботи 

Захист бакалаврської роботи 

Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 

Комплексний екзамен зі спеціальності 

ПР 07 

ПР 11  

ПР 17  

Статистика  

Державне регулювання економіки 

Макроекономічна політика 

Економіка праці і соціально-трудові відносини 

Маркетинг  

Економічний аналіз 

Проектний аналіз 

Фінансовий аналіз 

Фінансовий ринок 

Інвестування  

Страхування  

Планування і організація виробництва 

Електронна комерція  

Інтернет-економіка 

ЗК  09. Здатність до 

адаптації та дії в новій 

ситуації. 

ПР 05 

ПР 10 

ПР 22 

 

Менеджмент 

Економічний аналіз 

Проектний аналіз 

Фінансовий аналіз 

Фінансово-економічний контроль 

Аудит 

Інвестування  

Фінансовий ринок 

Управління економічними ризиками  

ПР 01 

ПР 18 

Правознавство  

Господарське право 

Економічна дипломатія 

Податкова система 

Облікова політика 

Підприємництво і бізнес-культура 

ПР 06 

ПР 12 

ПР 16 

Навчальний тренінг з фаху 

Виробнича практика 

Курсова робота (з економіки підприємства) 
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Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні 

результати 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, практик 

Курсова робота (макроекономіки) 

Підготовка бакалаврської роботи 

Захист бакалаврської роботи 

Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 

Комплексний екзамен зі спеціальності 

ЗК 10. Здатність бути 

критичним і 

самокритичним. 

ПР 02 

ПР 24 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Соціальні комунікації в інклюзивному середовищі 

Психологічний супровід в інклюзії  

Історія української державності і культури  

Безпека життєдіяльності та охорона праці в умовах 

інклюзії 

ПР 20 Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

ПР 06 

ПР 12 

ПР 14 

ПР 15 

ПР 21 

ПР 23 

Вступ до спеціальності 

Основи наукових досліджень 

Навчальний тренінг з фаху 

Виробнича практика 

Курсова робота (з економіки підприємства) 

Курсова робота (макроекономіки) 

Підготовка бакалаврської роботи 

Захист бакалаврської роботи 

Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 

Комплексний екзамен зі спеціальності 

ПР 11 

 

Макроекономічна політика 

Облікова політика  

Бюджетна система 

Державне регулювання економіки 

Економіка праці і соціально-трудові відносини  

ЗК 11. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення. 

 

ПР 01 

ПР 24 

Філосовія  

Правознавство  

Історія української державності і культури 

ПР 12  

ПР 14 

ПР 23 

Навчальний тренінг з фаху 

Виробнича практика 

Курсова робота (з економіки підприємства) 

Курсова робота (макроекономіки) 

Підготовка бакалаврської роботи 

Захист бакалаврської роботи 

Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 

Комплексний екзамен зі спеціальності 

ПР 10 Економіка підприємства 

Організація і планування виробництва  

Маркетинг  

Економіка праці і соціально-трудові відносини  

Бухгалтерський облік 

Звітність підприємства 

Економічний аналіз 

Фінансовий аналіз 

Проектний аналіз 

Аудит  

Фінансово-економічний контроль 

ЗК 12. Навички 

міжособистісної взаємодії  

ПР 01 

ПР 02  

ПР 24 

Філософія  

Правознавство 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Соціальні комунікації в інклюзивному середовищі 

Психологічний супровід в інклюзії  

Історія української державності та культури 
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Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні 

результати 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, практик 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в умовах 

інклюзії  

ПР 05 Менеджмент  

Фінансовий менеджмент  

Бюджетна система  

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  

ПР 11 

 

Державне регулювання економіки  

Макроекономічна політика 

Облікова політика 

Економіка праці і соціально-трудові відносини  

ПР 12 

ПР 16 

 

Навчальний тренінг з фаху 

Виробнича практика 

Курсова робота (з економіки підприємства) 

Курсова робота (макроекономіки) 

Підготовка бакалаврської роботи 

Захист бакалаврської роботи 

Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 

Комплексний екзамен зі спеціальності 

ПР 17  

ПР 22 

Інвестування  

Фінансовий ринок 

Фінансовий менеджмент  

Економічний аналіз 

Фінансовий аналіз 

Проектний аналіз 

Страхування  

Управління економічними ризиками  

Гроші і кредит  

Теорія економічних криз  

Фінансово-економічна безпека  

Психологія фінансів  

Електронна комерція  

Інтернет-економіка 

ПР 20 Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

ПР 18 Господарське право 

Податкова система 

Економічна дипломатія 

Підприємництво і бізнес-культура 

ЗК 13. Здатність діяти 

соціально відповідально та 

свідомо.  

 

ПР 01 

ПР 02 

ПР 24 

Філософія  

Правознавство 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Соціальні комунікації в інклюзивному середовищі 

Психологічний супровід в інклюзії  

Історія української державності та культури 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в умовах 

інклюзії 

ПР 23 

 

Основи наукових досліджень  

Курсова робота (з економіки підприємства) 

Курсова робота (макроекономіки) 

Підготовка бакалаврської роботи 

Захист бакалаврської роботи 

Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 

Комплексний екзамен зі спеціальності 

2. Цикл професійної підготовки 
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Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні 

результати 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, практик 

СК 01.  Здатність 

виявляти знання та 

розуміння проблем 

предметної області, основ 

функціонування сучасної 

економіки на мікро-, мезо-

, макро- та міжнародному 

рівнях. 

ПР 03 

ПР 04 

ПР 14 

 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Економіка (мікро-, макроекономіка) 

Економіка підприємства 

Соціальне підприємництво 

Бюджетна система 

Банківська справа 

Загальнодержавні фінанси 

Електронна комерція 

ПР 09 

 

Економічна дипломатія 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

Міжнародна економіка 

Національна економіка 

Макроекономічна політика 

Галузева економіка 

Регіональна економіка 

Соціальна економіка 

Інклюзивна економіка 

Цифрова економіка 

Інтернет-економіка 

ПР 06 

ПР 07 

ПР 10 

ПР 17 

ПР 21  

Організація і планування виробництва  

Маркетинг  

Економіка праці і соціально-трудові відносини  

Бухгалтерський облік 

Звітність підприємства 

Економічний аналіз 

Фінансовий аналіз 

Проектний аналіз 

Аудит  

Фінансово-економічний контроль 

Електронна комерція  

СК 02. Здатність 

здійснювати професійну 

діяльність у відповідності 

з чинними нормативними 

та правовими актами. 

ПР 05 

ПР 06 

ПР 10 

ПР 11 

ПР 12 

 

Вступ до спеціальності  

Державне регулювання економіки 

Економіка праці і соціально- трудові відносини 

Загальнодержавні фінанси 

Бухгалтерський облік 

Облік і оподаткування суб’єктів господарювання  

Аудит  

ПР 18 

 

Господарське право 

Підприємництво і бізнес-культура 

Податкова система 

Економічна дипломатія  

СК 03. Розуміння 

особливостей провідних 

наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

ПР 01 

ПР 04 

ПР 07 

Історія економіки та економічної думки 

Економічна теорія 

Економіка (мікро- , макроекономіка) 

ПР 09 

 

Економічна дипломатія 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

Міжнародна економіка 

Національна економіка 

Макроекономічна політика 

Галузева економіка 

Регіональна економіка 

Соціальна економіка 

Інклюзивна економіка 

Цифрова економіка 

Інтернет-економіка 
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Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні 

результати 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, практик 

СК 04. Здатність 

пояснювати економічні та 

соціальні процеси і явища 

на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і 

змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

ПР 02 

ПР 07 

 

Історія економіки та економічної думки 

Економічна теорія  

Економіка ( мікро-, макроекономіка) 

ПР 08 

 

Вища математика 

Статистика  

Економіко-математичні методи і моделі 

Оптимізаційні методи і моделі  

Фінансова математика 

ПР 09 

 

Економічна дипломатія 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

Міжнародна економіка 

Національна економіка 

Макроекономічна політика 

Галузева економіка 

Регіональна економіка 

Соціальна економіка 

Інклюзивна економіка 

Цифрова економіка 

Інтернет-економіка 

ПР 16 

ПР 23 

 

Навчальний тренінг з фаху 

Виробнича практика 

Курсова робота (з економіки підприємства) 

Курсова робота (макроекономіки) 

Підготовка бакалаврської роботи 

Захист бакалаврської роботи 

Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 

Комплексний екзамен зі спеціальності 

ПР 13 

ПР 17 

ПР 21 

 

Маркетинг  

Економіка праці і соціально-трудові відносини  

Звітність підприємства 

Економічний аналіз 

Фінансовий аналіз 

Проектний аналіз 

Аудит  

Фінансово-економічний контроль 

Інвестування  

Електронна комерція 

СК 05. Розуміння 

особливостей сучасної 

світової та національної 

економіки, їх 

інституційної структури, 

обґрунтування напрямів 

соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної 

політики держави. 

ПР 03 

ПР 07 

ПР 11 

Економіка ( мікро-, макроекономіка) 

Державне регулювання економіки  

Макроекономічна політика 

Облікова політика 

ПР 09 

 

Економічна дипломатія 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

Міжнародна економіка 

Національна економіка 

Макроекономічна політика 

Галузева економіка 

Регіональна економіка 

Соціальна економіка 

Інклюзивна економіка 

Цифрова економіка 

Інтернет-економіка 

ПР 01 

ПР 24 

Історія економіки та економічної думки 

ПР 20 

 

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 
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Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні 

результати 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, практик 

СК 06. Здатність 

застосовувати економіко-

математичні методи та 

моделі для вирішення 

економічних задач. 

ПР 04 

 

Економічна теорія 

Економіка (мікро-, макроекономіка) 

ПР 08 

 

Вища математика 

Статистика  

Економіко-математичні методи і моделі 

Оптимізаційні методи і моделі  

Фінансова математика 

ПР 19 Інформатика і комп’ютерні технології 

Інформаційні системи і  технології в економіці 

Бухгалтерський облік 

Облік і оподаткування суб’єктів господарювання  

Звітність підприємства 

Електронна комерція 

Інтернет-економіка 

Цифровий банкінг 

СК 07. Здатність 

застосовувати 

комп’ютерні технології та 

програмне забезпечення з 

обробки даних для 

вирішення економічних 

завдань, аналізу 

інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

ПР 06 

ПР 07 

ПР 13 

ПР 14 

ПР 16 

 

Вступ до спеціальності 

Основи наукових досліджень 

Навчальний тренінг з фаху 

Виробнича практика 

Курсова робота (з економіки підприємства) 

Курсова робота (макроекономіки) 

Підготовка бакалаврської роботи 

Захист бакалаврської роботи 

Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 

Комплексний екзамен зі спеціальності 

ПР 10 

 

Економіка підприємства 

Організація і планування виробництва  

Маркетинг  

Економіка праці і соціально-трудові відносини  

Бухгалтерський облік 

Звітність підприємства 

Економічний аналіз 

Фінансовий аналіз 

Проектний аналіз 

Аудит  

Фінансово-економічний контроль 

ПР 08 

 

Вища математика 

Статистика  

Економіко-математичні методи і моделі 

Оптимізаційні методи і моделі  

Фінансова математика 

ПР 19 

 

Інформатика і комп’ютерні технології 

Інформаційні системи і  технології в економіці 

Бухгалтерський облік 

Облік і оподаткування суб’єктів господарювання  

Звітність підприємства 

Електронна комерція 

Інтернет-економіка 

Цифровий банкінг 

ПР 20 Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

СК 08. Здатність 

аналізувати та 

розв’язувати завдання у 

сфері економічних та 

соціально-трудових 

відносин. 

ПР 05 

ПР 10 

ПР 13 

ПР 21 

 

Логістика  

Звітність підприємства 

Економічний аналіз 

Фінансовий аналіз 

Проектний аналіз 

Аудит  

Фінансово-економічний контроль 
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Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні 

результати 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, практик 

ПР 11 

 

Макроекономічна політика 

Державне регулювання економіки  

Економіка праці і соціально-трудові відносини 

ПР 24 Економічна дипломатія  

 

СК 09. Здатність 

прогнозувати на основі 

стандартних теоретичних 

та економетричних 

моделей соціально-

економічні процеси. 

ПР 02 

ПР 07 

ПР 14 

 

Вступ до спеціальності 

Історія економіки та економічної думки 

Економічна теорія 

Економіка (мікро-, макроекономіка) 

ПР 11 

ПР 17 

ПР 21  

 

Економіка праці і соціально-трудові відносини 

Економічний аналіз 

Фінансовий аналіз  

Проектний аналіз 

Інвестування  

ПР 08 

 

Вища математика 

Статистика  

Економіко-математичні методи і моделі 

Оптимізаційні методи і моделі  

Фінансова математика 

ПР 09 

 

Економічна дипломатія 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

Міжнародна економіка 

Національна економіка 

Макроекономічна політика 

Галузева економіка 

Регіональна економіка 

Соціальна економіка 

Інклюзивна економіка 

Цифрова економіка 

Інтернет-економіка 

СК 10. Здатність 

використовувати сучасні 

джерела економічної, 

соціальної, управлінської, 

облікової інформації для 

складання службових 

документів та аналітичних 

звітів.  

ПР 10 

ПР 11 

ПР 13 

ПР 17 

 

Економіка підприємства 

Організація і планування виробництва  

Маркетинг  

Економіка праці і соціально-трудові відносини  

Бухгалтерський облік 

Облік і оподаткування суб’єктів господарювання  

Звітність підприємства 

Економічний аналіз 

Фінансовий аналіз 

Проектний аналіз 

Аудит  

Фінансово-економічний контроль 
ПР 06 

ПР 16 

 

Навчальний тренінг з фаху 

Виробнича практика 

Курсова робота (з економіки підприємства) 

Курсова робота (макроекономіки) 

Підготовка бакалаврської роботи 

Захист бакалаврської роботи 

Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 

Комплексний екзамен зі спеціальності 

ПР 18 

 

Господарське право 

Підприємництво і бізнес-культура 

Податкова система 

Економічна дипломатія 

ПР 19  

 

Інформатика і комп’ютерні технології 

Інформаційні системи і  технології в економіці 

Бухгалтерський облік 
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Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні 

результати 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, практик 

Облік і оподаткування суб’єктів господарювання  

Звітність підприємства 

Електронна комерція 

Інтернет-економіка 

Цифровий банкінг 

СК 11. Здатність 

обґрунтовувати 

економічні рішення на 

основі розуміння 

закономірностей 

економічних систем і 

процесів та із 

застосуванням сучасного 

методичного 

інструментарію.  

ПР 02 

ПР 05 

 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Економіка ( мікро-, макроекономіка) 

 

ПР 12 

ПР 15 

ПР 21 

ПР 22  

 

Економічний аналіз 

Фінансовий аналіз 

Проектний аналіз 

Аудит  

Фінансово-економічний контроль 

Навчальний тренінг з фаху 

Виробнича практика 

Курсова робота (з економіки підприємства) 

Курсова робота (макроекономіки) 

Підготовка бакалаврської роботи 

Захист бакалаврської роботи 

Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 

Комплексний екзамен зі спеціальності 

ПР 08 Вища математика 

Статистика  

Економіко-математичні методи і моделі 

Оптимізаційні методи і моделі  

Фінансова математика 

СК 12. Здатність 

самостійно виявляти 

проблеми економічного 

характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, 

пропонувати способи їх 

вирішення. 

ПР 05 

ПР 21 

ПР 22 

Менеджмент  

Фінансовий менеджмент  

Управління економічними ризиками 

Інвестування  

Фінансово-економічний контроль 

Аудит  

ПР 06 

ПР 12 

ПР 14 

ПР 15 

ПР 23  

 

Навчальний тренінг з фаху 

Виробнича практика 

Курсова робота (з економіки підприємства) 

Курсова робота (макроекономіки) 

Підготовка бакалаврської роботи 

Захист бакалаврської роботи 

Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 

Комплексний екзамен зі спеціальності 

СК 13. Здатність 

проводити економічний 

аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів 

господарювання,  оцінку 

їх конкуренто-

спроможності. 

ПР 04 

ПР 07 

 

Економічна теорія 

Економіка (мікро-, макроекономіка) 

Економіка підприємства 

Соціальне підприємництво 

Бюджетна система 

Банківська справа 

Загальнодержавні фінанси 

ПР 10 

ПР 13 

ПР 21 

ПР 22  

 

Економіка підприємства 

Маркетинг  

Економіка праці і соціально-трудові відносини  

Бухгалтерський облік 

Облік і оподаткування суб’єктів господарювання  

Звітність підприємства 

Економічний аналіз 

Фінансовий аналіз 

Проектний аналіз 

Аудит  
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Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні 

результати 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, практик 

Фінансово-економічний контроль 

Фінансово-економічна безпека 

СК 14. Здатність 

поглиблено аналізувати 

проблеми і явища в одній 

або декількох 

професійних сферах з 

врахуванням економічних 

ризиків та можливих 

соціально-економічних 

наслідків.  

ПР 01 

ПР 04 

ПР 24 

Історія економіки та економічної думки 

Економічна теорія 

Економіка (мікро-, макроекономіка) 

ПР 11 

ПР 12 

ПР 15 

ПР 21 

 

 

Макроекономічна політика 

Державне регулювання економіки 

Навчальний тренінг з фаху 

Виробнича практика 

Курсова робота (з економіки підприємства) 

Курсова робота (макроекономіки) 

Підготовка бакалаврської роботи 

Захист бакалаврської роботи 

Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 

Комплексний екзамен зі спеціальності 

ПР 17 

ПР 22 

Економічний аналіз 

Фінансовий аналіз 

Фінансовий ринок 

Проектний аналіз 

Інвестування  

Страхування  

Управління економічними ризиками 

Теорія економічних криз 

Психологія фінансів 

Гроші і кредит 

ПР 20 Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Іноземна мова (за професійним призначенням) 

ПР 18 

 

Господарське право 

Підприємництво і бізнес-культура 

Податкова система 

Економічна дипломатія 

СК 15. Здатність до 

діагностики стану 

фінансових систем 

(державні фінанси, у тому 

числі бюджетна та 

податкова системи, 

фінансові ринки, 

банківська система та 

страхування). 

ПР 25 

ПР 26 

Загальнодержавні фінанси 

Податкова система 

Бюджетна система 

Гроші і кредит  

Банківська справа 

Страхування  

Фінансовий ринок 

Психологія фінансів  

Фінансовий менеджмент  

СК 16. Здатність до 

відображення інформації 

про господарські операції 

суб’єктів господарювання 

в фінансовому та 

управлінському обліку, їх 

систематизації, 

узагальнення у звітності 

та інтерпретації для 

задоволення 

інформаційних потреб 

осіб, що приймають 

рішення. 

ПР 27 Облікова політика 

Бухгалтерський облік 

Облік і оподаткування суб’єктів господарювання 

Податкова система 

Звітність підприємства  

 

СК 17. Здатність 

застосовувати сучасне 

ПР 28 Інформаційні системи і технології в економіці  

Цифрова економіка 
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Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні 

результати 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, практик 

інформаційне та 

програмне забезпечення 

для отримання та обробки 

даних у сфері економіки 

та фінансів. 

Інформаційні системи і технології в економіці 

Електронна комерція 

Інтернет-економіка 

Цифровий банкінг  

СК 18. Здатність до 

управлінської діяльності в 

області Інтернет-проектів 

та віртуальних 

підприємств  

ПР 29 

ПР 30 

Інформаційні системи і технології в економіці 

Цифрова економіка  

Електронна комерція 

Інтернет-економіка 

 

 

 

 

 

Інше (у разі потреби) 

 

 

 

Випускники, які успішно опанували 

освітньо-професійну програму 

бакалавра за спеціальністю 051 

Економіка, одержують кваліфікацію 

бакалавра  економіки 

 

 

 

 

  

Пояснювальна записка до навчального  плану розроблена робочою групою  

педагогічних, науково-педагогчних працівників кафедри економіки, фінансів, 

обліку та оподаткування 

  СХВАЛЕНО 

на засіданні кафедри  економіки, фінансів, обліку та 

оподаткування 

  (протокол від «20» травня 2020 р. № 11) 

 

 

 Завідувач кафедри                               Тимків А.О., к.е.н.) 
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Додаток 1 

 

Шифри програмних результатів навчання 

Програмні результати 

навчання (ПР) 

ПР 01. 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 02. Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, 

примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, 

пропагувати ведення здорового способу життя. 

ПР 03. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати 

базові концепції мікро- та макроекономіки. 

ПР 04. Розуміти принципи економічної науки, особливості 

функціонування економічних систем. 

ПР 05. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, 

підприємствами та органами державної влади). 

ПР 06. Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у сфері економічної діяльності. 

ПР 07. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних 

напрямів розвитку економічної науки. 

ПР 08. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення економічних задач.  

ПР 09. 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 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, надати аргументацію, критично 

оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних 

текстів з економіки. 

ПР 17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних 

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 іноземними мовами. 

ПР 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а 
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Шифри програмних результатів навчання 

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. 

ПР 25. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. 

бюджетної та податкової систем, фінансових ринків, банківської системи 

та страхування 

ПР 26. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова 

системи,  фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПР 27. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську і податкову 

звітність підприємств та правильно інтерпретувати  отриману 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР 28. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні продукти 

ПР 29. Вміти організовувати та вести власний електронний бізнес. 

ПР 30. Розуміти специфіку господарсько-економічних відносин у 

мережі Інтернет. 

 


