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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Галузь знань  05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність  051 Економіка  

Освітня  

кваліфікація  

Бакалавр економіки за освітньою програмою „Економічна 

теорія та економічна політика”  

Кваліфікація в 

дипломі  

Бакалавр зі спеціальності Економіка за освітньою 

програмою „Економічна теорія та економічна політика”  

Опис предметної  

області  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єктом вивчення є загальні закони та тенденції 

розвитку економічних систем, підприємств, організацій, 

мотивація та поведінка суб’єктів ринку, соціально-

економічні процеси, їх моделювання та регулювання. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють 

сучасним економічним мисленням, теоретичними 

знаннями і практичними навичками, необхідними для 

розв’язання завдань предметної області діяльності.  

Теоретичний зміст предметної області: поняття, 

категорії, концепції, принципи соціально-поведінкових та 

економічних наук. 

Методи, методики, технології та інструменти: 

загальнонаукові методи пізнання, математичні, 

статистичні та якісні методи економічного аналізу, 

економіко-математичне моделювання, інформаційно-

комунікаційні технології, методи дослідницької 

діяльності та презентації результатів. 
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Обсяг програми  на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів 

ЄКТС,  

на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) – 

180 кредитів ЄКТС  

Форма навчання Денна/заочна  

Термін навчання  денна форма – три роки 10 місяців;  

заочна форма – чотири роки 10 місяців 

Академічні права  

випускників  

Бакалавр може продовжувати освіту за другим 

(магістерським) рівнем, а також підвищувати 

кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну 

освіту.  

  

КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ:  
 

Назва навчальної дисципліни  Кількість кредитів ЄКТС 

Базові навчальні дисципліни  

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

5 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 9 

Соціальна та економічна історія України 5 

Філософія 5 

Вища математика 5 

Теорія ймовірностей та математична статистика 5 

Дослідження операцій і методи оптимізації 5 

Економетрика 5 

Інформатика 5 

Економічна теорія 5 

Мікроекономіка 4 

Макроекономіка 4 
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Статистика 5 

Економіка України 4 

Економіка підприємства 5 

Менеджмент 4 

Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини 

5 

Курсова робота: Аналітичне забезпечення 

національної економіки 

1 

Економіка праці 5 

Фінанси  5 

Бухгалтерський облік 5 

Маркетинг 5 

Іноземна мова академічної та професійної 

комунікації 

4 

Аналітичне забезпечення національної 

економіки 

5 

Макроекономічний аналіз 5 

Соціальна економіка та політика 5 

Комплексна курсова робота 1 

Інформаційна економіка 6 

Економічна політика 5 

Мікроекономічний аналіз 5 

Курсова робота: Економічна політика 1 

Навчальна практика „Університетська освіта” 1 

Ознайомлювальна практика 1 

Тренінг-курс „Безпека життєдіяльності” 2 

Тренінг-курс „Основи охорони праці” 2 

Виробнича практика 3 

Комплексний тренінг 2 
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Науково-дослідна практика 3 

Переддипломна практика 9 

Дипломна робота 14 

Вибіркові навчальні дисципліни  

Вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки (вибір навчальних 

дисципліни здійснюється із загальноуніверситетського пулу)  

Навчальна дисципліна соціально-

психологічного спрямування  

5 

Навчальна дисципліна технологічного 

спрямування  

5 

Навчальна дисципліна правового спрямування  5 

Вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки (студенти обирають 4 

навчальні дисципліни із загальноуніверситетського пулу)  

Майнори або вільні майнори  5 (на кожну навчальну дисципліну)  

Студенти обирають один із запропонованих 

мейджорів: 
 

Мейджор „Економічна теорія: еволюція та 

проблеми розвитку”  

 

Соціально-політичні студії  5 

Фінансова економіка 5 

Економічна компаративістика 5 

Інвайронментальна економіка 5 

Інституціональна економіка 5 

Мейджор „Економічна теорія перед викликом 

сучасності” 

 

Економіка галузевих ринків 5 

Економіка розвитку 5 

Теорія корпоративних відносин 5 

Спец. семінар: сучасні інституціональні теорії  5 

Глобальні протиріччя та проблеми світового 

розвитку 

5 
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 ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА  

Інтегральна 

компетентність  

 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері економіки та у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

економічної науки 

Загальні 

компетентності 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння предметної області професійної 

діяльності. 

Здатність до усної та письмової професійної комунікації 

іноземною мовою. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Здатність до креативного та критичного мислення. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Навички міжособистісної взаємодії. 

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на 

основі етичних міркувань. 

Спеціальні 

(професійні) 

компетентності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро- та макрорівні. 

Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл 

та напрямів економічної науки. 

Здатність описувати економічні та соціальні процеси і 

явища на основі теоретичних та прикладних моделей, 

аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 

Розуміння основних особливостей сучасної світової та 

національної економіки, інституційної структури, напрямів 

соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави. 

Здатність застосовувати економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення економічних задач. 

Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки 

даних для вирішення економічних завдань, здійснення 
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аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері 

регулювання економічних та соціально-трудових відносин. 

Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних 

та економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

Навички використання сучасних джерел економічної, 

соціальної, управлінської, облікової інформації для 

складання службових документів та аналітичних звітів.  

Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень.  

Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати 

способи їх вирішення. 

Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру 

попиту та пропозиції, зайнятості та безробіття. 

Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, стану функціональних підсистем 

підприємств, організацій та установ. 

Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній 

або декількох професійних сферах у межах спеціальності.  

Здатність аналізувати закономірності та давати науково-

обґрунтовану оцінку етапів розвитку суспільно-історичного 

процесу 

Володіти методами, прийомами та інструментарієм оцінки 

результатів функціонування та розвитку економічних 

систем на мікро, мезо, макро- рівнях 

Здатність до управлінської діяльності в організаціях усіх 

форм власності та організаційно-правових форм 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Після закінчення програми навчання випускники будуть знати та 

використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- 

та макроекономіки; демонструвати стійке розуміння принципів економічної 

науки, особливостей функціонування економічних систем; використовувати 

аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття 

господарчих рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади); 
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використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності; пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку 

економічної науки; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі 

для вирішення економічних задач; аналізувати основні особливості сучасної світової 

та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної 

та зовнішньоекономічної політики держави; визначати попит та пропозицію на ринку 

праці, аналізувати структуру зайнятості та безробіття; проводити аналіз 

функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні 

сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх 

діяльності; вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 

соціально-економічних і трудових  відносин; застосовувати набуті теоретичні знання 

для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; 

ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні показники; вміти працювати як самостійно, так 

і в команді; виконувати дослідження за встановленим замовленням; розуміти та 

планувати можливості особистого професійного розвитку; демонструвати базові 

навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному 

спілкуванні; розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових 

та аналітичних текстів з економіки; виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-

економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах; 

використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність; використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів; 

володіти навичками усної та письмової професійної комунікації англійською мовою; 

демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів; демонструвати гнучкість та адаптивність у 

нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах; мати 

навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, бути критичним 

і самокритичним; демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

на основі етичних мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних та 

міжкультурних відмінностей людей; застосовувати набуті теоретичні знання для  

аналізу та оцінки розвитку суспільно-історичного процесу; здійснюватимуть 

аналітичне оцінювання сучасного становища та формувати основні принципи 

ефективного управління економікою на мікро-, мезо- та макрорівнях; мати навички 

для забезпечення розробки стратегії розвитку організацій усіх форм власності та 

організаційно-правових форм.  
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