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ІІ. Загальна характеристика 

Таблиця 1 

 

Рівень вищої освіти 

 

Перший (бакалаврський) рівень 

 

Ступінь вищої освіти 

 

Бакалавр 

 

Галузь знань 

 

 

 

05 «Соціальні та поведінкові науки» 

 

 

Спеціальність 

 

 

051 «Економіка» 

 

 

Обмеження щодо 

форм навчання 

 

 

Обмеження відсутні 

 

Освітня кваліфікація  

 

 

Бакалавр з економіки  

 

Кваліфікація в 

дипломі 

 

 

Ступінь вищої освіти «Бакалавр» 

Спеціальність 051 «Економіка»  

Освітня програма   «Економіка підприємства» 

 

Опис предметної 

області 

 

Об’єкт вивчення та/або діяльності: закономірності 

функціонування та розвитку соціально-економічних 

систем, соціально-економічних процесів, їх моделювання, 

прогнозування та регулювання, мотивація і поведінка 

економічних суб’єктів. 

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 та технології: загальнонаукові методи 

пізнання та дослідницької діяльності, математичні та 

статистичні методи економічного аналізу, економіко-

математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні 

технології досліджень, розповсюдження, та презентацій 

результатів досліджень. 

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-
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комунікаційне обладнання, інформаційні системи та 

програмні продукти, що 

застосовуються у професійній діяльності.  

Академічні права 

випускників 

Особа, яка здобула вищу освіту першого (бакалаврського) 

рівня, має право продовжити навчання за другим 

(магістерським) рівнем.  

Працевлаштування 

випускників 

Випускники програми є добре підготовленими до 

виконання роботи в галузі економіки за ДК 003: 2010 

Допуск до професії – за наявності освітньої й 

професійної кваліфікації, підтвердженої відповідним 

документом. 

Бакалавр з економіки може працювати в науковій, 

організаційно-управлінській та освітній галузях; на 

викладацьких та інших посадах у закладах загальної 

середньої освіти, ВНЗ 1–2 рівнів акредитації (за наявності в 

освітній програмі циклу психолого-педагогічних та 

методичних дисциплін і проходження відповідних практик); 

в органах державної влади і місцевого самоврядування; в 

аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та 

електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у 

соціальних і культурних закладах, громадських 

організаціях, партіях тощо. 

Відповідно до Національного класифікатора професій 

ДК 003:2010, зокрема, може працювати:  

2413 - професіонали, зайняті роботою з цінними 

паперами   

2414 - професіонали з питань фінансово-економічної 

безпеки підприємств, установ та організацій ; 

2419 -професіонали у сфері державної служби, 

маркетингу, ефективності господарської діяльності, 

раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та 

інноваційної діяльності ; 

2441 - професіонали в галузі економіки  (Економіст з 

бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;  

економіст з договірних та претензійних робіт; економіст з 

матеріально-технічного забезпечення ; економіст з 

міжнародної торгівлі ; економіст з планування;  економіст з 

податків і зборів ; економіст з фінансової роботи ; економіст 

із ціноутворення ; економіст обчислювального 

(інформаційно-обчислювального) центру ; економічний 

радник ; консультант з економічних питань ; оглядач з 

економічних питань. 

 

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття першого (бакалаврського) 

ступеня вищої освіти. 
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Обсяг освітньої 

програми у ЄКТС 
- на базі повної загальної середньої освіти становить 240 

кредитів ЄКТС, 

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо- 

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати не 

більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста). 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути 

спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених 

цим Стандартом вищої освіти. 

 

Стандарт вищої освіти є нормативним документом з підготовки фахівців за 

освітньо-професійною програмо «Економіка підприємства», спеціальності 051 – 

«Економіка» , в якому узагальнюється зміст вищої освіти, відображаються цілі 

навчання та визначаються вимоги до професійної компетентності випускника і 

представляє собою сукупність вимог, обов’язкових при реалізації освітньо-

професійних програм вищих навчальних закладів, які мають державну акредитацію.  

 

Право на реалізацію освітніх програм вищий навчальний заклад має тільки 

при наявності ліцензії, що видана Міністерством освіти та науки України. 

 

Стандарт базується на компетентнісному підході і визначає вимоги до 

фахівця, які закладені у Болонському процесі та в міжнародному Проекті 

Європейської Комісії “Гармонізація освітніх структур в Європі” (Tuning Educational 

Structures in Europe, TUNING). 

 

Вищий навчальний заклад на підставі освітньої програми за кожною 

спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає: 

– перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС; 

– послідовність вивчення дисциплін;  

– форми проведення навчальних занять та їх обсяг;  

– графік навчального процесу; 

– форми поточного і підсумкового контролю.  

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний 

рік складається робочий навчальний план, що затверджується керівником вищого 

навчального закладу або наукової установи.  

Вищий навчальний заклад у межах ліцензованої спеціальності може 

запроваджувати спеціалізації, які потребує сучасний ринок праці. 

 

 

ІV. Перелік компетентностей випускника 

Таблиця 2 
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Інтегральна 

компетентність 

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. 

Загальні 

компетентності 

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. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

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. 

СК3. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та 
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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 соціально- 

економічні 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. 

 

З метою забезпечення кореляції визначених компетентностей, зазначених у 

Стандарті, з класифікацією компетентностей НРК (Національна рамка класифікацій) 

використовується матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей та 

дескрипторів НРК, яка є інформаційним додатком до Стандарту (Таблиця 5 

Пояснювальної записки).  
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V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів 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 соціально-економічній сфері, пропагувати ведення 

здорового способу життя. 

3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 

концепції мікро- та макроекономіки, 

4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 

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 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 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. 
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17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і 

проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та 

можливих соціально-економічних наслідків. 

18. Використовувати 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. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів. 

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 діяти соціально відповідально та свідомо на основі 

етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні 

відмінності людей. 

 

 

VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Таблиця 3 

Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

Атестація може здійснюватися у формі публічного 

захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи або 

атестаційного екзамену (екзаменів). 

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи 

(за наявності) 

Кваліфікаційний іспит за спеціальністю повинен 

перевіряти досягнення результатів навчання, 

визначених цим Стандартом вищої освіти та 

освітньою програмою. 

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи 

(за наявності) 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

складного спеціалізованого завдання або практичної 

проблеми в економічній сфері із застосуванням теорій та 

методів економічної науки. 

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного 

плагіату, фальсифікації та списування. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті або в репозиторії закладу вищої освіти. 

Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять 

інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

 

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

 

У закладах вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення вищим 
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навчальним закладом 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 вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, 

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 ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 

вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

 

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ 

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 затверджуються Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення 

якості вищої освіти. 

 

VIIІ. Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт вищої освіти 

 

- Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]; 

- Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]; 

- 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]; 

- 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] 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF/page
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п]; 

- Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної 

діяльності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/]; 

- Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003: 

2010ДК 003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com]; 

 

Інші рекомендовані джерела 

- 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]; 

- International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO 

Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/ 

documents/isced- 2011- en.pdf]; 

- ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013):UNESCO Institute 

for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/ 

Documents/isced- fields-of-education-training-2013.pdf]. 

- 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 Науково-методичної Ради Міністерства 

освіти і науки України (протокол від 29.03.2016 № 3); 

- Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempus- 

office.pdf]; 

- Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу: http:// 

ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf]; 

- Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно- аналітичний огляд [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/ 

doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf]; 

- Європейська кредитна трансферна накопичувальна система:. Довідник 

користувача [Режим доступу:http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users 

Guide-2015_Ukrainian.pdf]. 

- EQF-LLL – European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning [Режим 

доступу:https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf]; 

- QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area 

[Режим доступу:http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67]; 

- TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями 

та прикладами стандартів [Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/]. 
  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.dk003.com/
http://ihed.org.ua/images/doc/
http://www.uis.unesco.org/education/
http://www.uis.unesco.org/education/
http://www.uis.unesco.org/Education/
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempus-
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempus-
http://ihed.org.ua/images/
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67
http://www.unideusto.org/tuningeu/
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ІХ. Варіативна компонента  ОПП підготовки фахівців 

9.1. Розподіл змісту освітньо-професійної програми та навчального часу за 

циклами підготовки. 

 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми за критеріями нормативності 

та вибірковості наведено у таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

Цикл дисциплін 
Нормативна кількість навчальних 

годин/кредитів 

1 2 

І. Цикл загальної підготовки 

1.1.Нормативні навчальні дисципліни  2670/88 

73% 

1.2. Дисципліни вільного вибору студента 

 

990/33 

27% 

ІІ. Цикл професійної підготовки 

2.1.Нормативні навчальні дисципліни  2700/90 

76% 

2.2. Дисципліни вільного вибору 870/29 

24% 

Разом  

Нормативні навчальні дисципліни  5370/179 

74,3% 

Дисципліни вільного вибору студента 1860/62 

25,7% 

 

 

Х. Зміст дисциплін вільного вибору студента 
Зміст курсів 

Вибірковий курс 1 

Українська мова 

Вивчає комунікативно-соціальні функції української мови; норми сучасної 

української літературної мови; специфіку функціональних стилів; оформлювання 

кадрово-контрактних та довідково-інформаційних документів українською мовою; 

синтаксичні аспекти професійного мовлення: труднощі узгодження присудка з 

підметом, складні випадки керування; способи творення та правопис фахових 

термінів; основи створення наукових текстів.  

Курс зорієнтований на унормування української фахової мови, набуття 

навичок сприйняття, відтворення, редагування та перекладу стійких сполук, текстів 

наукового та офіційно-ділового стилів. 

Культура ділового мовлення 

Вивчає комунікативні ознаки культури мови, особливості усного та писемного 

ділового спілкування, норми літературної мови. Містить відомості про етичні норми 
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спілкування, мовленнєвий та спілкувальний етикет; поняття про риторичну 

компетенцію, культуру спілкування під час проведення ділових засідань, бесід, нарад, 

телефонних розмов. Охоплює знання лексичних, морфологічних та синтаксичних 

особливостей писемного ділового спілкування.  

Курс зорієнтований на правильне використання мовних засобів відповідно до 

комунікативних намірів. 

 

Вибірковий курс 2 

Економіка та бізнес 

Бізнес у широкому розумінні – це здійснення будь-якої діяльності в 

економічній сфері, характеристика ділових відносин у країні загалом. 

Підприємництво – це динамічний, активний елемент бізнесу, що являє собою 

ініціативну, самостійну діяльність, яка здійснюється на свій ризик і під свою майнову 

відповідальність громадянами, об’єднаннями громадян з виробництва продукції, 

виконання робіт і надання послуг з метою одержання прибутку. 

Цей курс буде корисний особам, налаштованим займатися підприємництвом 

та мати власний бізнес у сфері виробництва і надання послуг. Вивчення курсу дасть 

змогу обґрунтовувати доцільність створення нового бізнесу, приймати ефективні 

управлінські рішення, розраховувати прибуток від реалізації нових бізнес-ідей і 

StartUp. Призначений для формування національної бізнес-еліти, що має креативний 

ресурс для створення і підтримання власного іміджу та розбудови сприятливого 

бізнес-середовища як в Україні, так і поза її межами. 

Економічна теорія та економіка України 

Кожна людина проживає своє життя у вирі економічних явищ і процесів – ми 

купуємо і продаємо (передусім – робочу силу), отримуємо доходи і сплачуємо 

податки, управляємо і підкоряємся управлінським рішенням, наймаємося на роботу, 

започатковуємо власний бізнес тощо. Економічна теорія вивчає людську поведінку з 

точки зору співвідношення між безмежними потребами суспільства і обмеженими 

засобами, спрямованими на їх задоволення.  

В цьому курсі вивчаються основні закони функціонування та розвитку 

економічних систем, механізми ринкової координації, підприємницької діяльності, 

конкуренції, проблеми безробіття, інфляції, бідності, бюджетного дефіциту. Це 

дослідження загального і особливого в національній економічній системі, 

інституціональних чинників та їх впливу на специфіку економічного розвитку, 

функціональної ролі держави в управлінні економікою та її інтеграції у світове 

господарство – нагода поєднати теорію з економічною дійсністю. Здобуті знання – це 

можливість приймати вірні, раціональні рішення і робити це свідомо. 

 

Вибірковий курс 3 

Англійська мова 
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Складається з тем професійно-орієнтованого характеру і практичних завдань, 

спрямованих на розвиток навичок говоріння, читання, сприйняття англійської мови 

на слух і письма. Курс передбачає проведення практичних занять, під час яких 

студенти навчаються адекватно функціонувати у конкретних професійних та 

академічних ситуаціях, працювати з професійними текстами англійською мовою, 

вести діалог за професійною та суспільно-політичною тематикою, висловлювати 

свою думку, сприймати на слух і розуміти англійську мову в межах професійної та 

суспільно-політичної тематики, робити презентацію англійською мовою в межах 

професійної тематики, писати резюме та інші документи англійською мовою, вести 

ділове листування, тощо. 

Німецька мова 

Складається з тем професійно-орієнтованого характеру і практичних завдань, 

спрямованих на розвиток навичок говоріння, читання, сприйняття німецької мови на 

слух і письма. Курс передбачає проведення практичних занять, під час яких студенти 

навчаються адекватно функціонувати у конкретних професійних та академічних 

ситуаціях, працювати з професійними текстами німецькою мовою, вести діалог за 

професійною та суспільно-політичною тематикою, висловлювати свою думку, 

сприймати на слух і розуміти німецьку мову в межах професійної та суспільно-

політичної тематики, робити презентацію німецькою мовою в межах професійної 

тематики, писати резюме та інші документи німецькою мовою, вести ділове 

листування, тощо. 

Французька мова 

Складається з тем професійно-орієнтованого характеру і практичних завдань, 

спрямованих на розвиток навичок говоріння, читання, сприйняття французької мови 

на слух і письма. Курс передбачає проведення практичних занять, під час яких 

студенти навчаються адекватно функціонувати у конкретних професійних та 

академічних ситуаціях, працювати з професійними текстами французькою мовою, 

вести діалог за професійною та суспільно-політичною тематикою, висловлювати 

свою думку, сприймати на слух і розуміти французьку мову в межах професійної та 

суспільно-політичної тематики, робити презентацію французькою мовою в межах 

професійної тематики, писати резюме та інші документи французькою мовою, вести 

ділове листування, тощо. 

 

Вибірковий курс 4 

Основи психології 

Психологія як наука і мистецтво розуміння себе та інших, вміння будувати 

ефективні стосунки, бути господарем свого життя. Психіка як об’єкт вивчення 

психології. Основні напрями в психології. Відчуття і сприймання. Емоційно-вольова 

сфера особистості. Кохання – емоція чи почуття? Основні психічні процеси: пам’ять, 

увага, мислення, уява та методики їх розвитку. Характер і темперамент. Яка Ви 
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особистість? Складання психологічного портрету. Поняття про особистість і групу. 

Види та засоби спілкування. Конфлікт та шляхи виходу з нього. Стилі управління. 

Ділові комунікації і конфліктології 

Людина виявляє себе через спілкування з іншими. Особливий вид спілкування 

комунікація. Комунікація, як обмін особливим видом інформації має свою специфіку. 

Аспекти комунікації і їх характеристика. Діалог, нарада, виступ, дискусії як типи 

комунікацій. Текст як інструмент комунікації. Бар’єри комунікації. Конфлікт – як 

прояв комунікації. Загальна характеристика конфліктів і способи його розв’язання. 

 

Вибірковий курс 5 

Політологія 

Актуальність вивчення політології зумовлюється тим, що соціальний 

контроль в сучасному суспільстві зосереджується переважно в політичній сфері. 

Будь-яка сучасна людина неминуче включається в систему політичних відносин. 

Головним завданням курсу є з’ясування сутності політичних відносин та процесів, 

знайомство зі змістом різних політичних теорій і концепцій минулого і сучасності, 

механізмами політичної влади, технологіями політичного впливу і маніпулювання, 

особливостями політичної поведінки людини та суспільства. На практичних заняттях 

студентам пропонується участь у політичних іграх з моделювання різних політичних 

ситуацій і процесів, що сприяє формуванню активної громадянської позиції, 

свідомого ставлення до політичних явищ, вміння самостійно і неупереджено робити 

свій політичний вибір. 

Основи демократії 

Найактуальніші проблеми становлення демократичного ладу в світі і Україні. 

Сутність демократії, різноманітність уявлень про неї та еволюція її реально існуючих 

форм. Специфіка переходу до демократії в Україні. Наголошується значення 

верховенства права і ефектної системи правосуддя. Порівняльний аналіз утворення і 

діяльності політичних партій, організацій й проведення виборів, форм групової 

політики, функціонування засобів масової демократії, участі громадян у 

громадянському і політичному житті. 

 

Вибірковий курс 6 

Соціологія 

Соціологія — наука про відносини, події, процеси, які відбуваються у 

суспільстві. Людина — істота соціальна. Кожен з нас постійно взаємодіє із 

суспільством. Суспільство формує “особистостей”. Людина, яка вивчає механізми 

роботи соціології здатна контролювати цей вплив і сама може управляти цим. 

Соціологія має функцію прогнозування, дозволяє знайти відповіді на 

глобальні проблеми людства. Розвиток будь-якого суспільства неможливий без 

знання реального становищі дійсності, не розуміючи процесів, які відбуваються в 
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ньому. Соціологія створює моральні цінності, формує соціокультурні напрямки, 

розробляє соціальні ідеали. Без соціології є неможливим формування цивілізованих 

спільнот. 

Соціологія сім’ї та молоді 

Становлення родини як фундаментального соціального інституту. Значення 

родини та родинного середовища для людини на різних етапах соціалізації. Шлюб, як 

соціальний інститут: історичне минуле людства, чи його майбутнє? Усвідомлення 

сучасного ставлення до шлюбів з боку молоді, враховуючи побутові, економічні, 

соціальні, фінансові, юридичні реалії сучасного життя. Аналіз статистичних даних 

щодо укладання шлюбів, реєстрації розлучень, випадків насильства в родинах. 

Соціологія молоді присвячується дослідженням найбільш активної частини населення 

країни. Надбання нових соціальних ролей та статусів, навичок та вмінь для молоді – 

можливість самореалізуватися в умовах сучасної економічної та професійної 

конкуренції. Ознайомлення із типами субкультур та вивчення їх впливу на 

становлення системи цінностей та моделей поведінки майбутніх поколінь. 

 

Вибірковий курс 7 

Філософія 

Формування у студентів системи світоглядних і методологічних знань, 

поєднання професійної підготовки з сучасним науковим мисленням і високою 

методологічною культурою, поглиблення смислового контексту явищ культурного 

життя сучасності. Дана дисципліна призначена розкрити студентам сутність 

філософського дослідження, його головні проблеми і функції, ознайомити їх із 

загальною історією світової та вітчизняної філософської думки, окреслити 

особливості української культури на тлі європейського культурно-історичного 

процесу та сучасні підходи до її вивчення, сформувати навички логічного та 

критичного мислення на основі теоретичного рівня світогляду. 

Актуальні проблеми сучасної світової філософії 

Вивчення системи поглядів та цінностей сучасних розвинених європейських і 

американських країн. Аналіз сутності еволюційної зміни філософського знання в 

останні десятиліття ХХ – на початку ХХІ століть, яка полягає у відмові від вузького, 

переважно раціоналістичного філософствування, орієнтованого на певні політичні 

погляди і релігійні (атеїстичні) переконання. Формування плюралістичного і 

толерантного світогляду, заснованого на принципі діалогу, який не відкидає соціальні 

і культурні теорії, засновані на нетрадиційних для європейської цивілізації 

принципах. Дана дисципліна сприяє розумінню культурологічних і соціальних 

проблем, що стоять перед сучасним суспільством, формує нові дослідницькі поля, які 

мають не тільки великі евристичні можливості, а й безпосередній вихід на практичну 

діяльність сучасної людини. 
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Вибірковий курс 8 

Права людини та їх захист в сучасних реаліях 

Права людини - це певні можливості людини, котрі необхідні для її існування 

та розвитку в конкретно-історичних умовах. Права людини в сучасному світі — 

потужний прошарок загальнолюдської культури. Без його освоєння неможливо 

оцінювати всю систему складних політичних, соціально-психологічних, соціальних, 

економічних, міжнародних відносин.  

Права людини невідчужувані. Ніхто не може позбавити людину його 

природних природжених прав — на життя, на особисту недоторканність, вільний 

вибір способів своєї життєдіяльності, свободу совісті, думок, переконань, автономію 

в сфері приватного життя й інших прав. Сучасний світ неможливо уявити без прав 

людини, які засновані на принципах волі, рівності, справедливості й носять 

універсальний характер. 

Цей курс буде корисний студентам усіх спеціальностей, оскільки його 

вивчення дасть змогу реалізовувати їх права в повсякденному та професійному житті, 

захиститися від можливого свавілля в суспільстві. Вміння аналізувати національні та 

міжнародні акти в сфері прав людини дозволить приймати ефективні управлінські 

рішення та обирати найкращі способи правового захисту. Призначений для 

формування національної професійної еліти, що має високі правові знання, 

креативний ресурс для створення і підтримання власного іміджу, професійного 

зростання як в Україні, так і поза її межами. 

Право. Держава. Суспільство 

Вивчення цієї дисципліни дасть змогу студентам аналізувати сучасні 

проблеми розвитку суспільства і формувати власну життєву позицію, оволодіти 

загальнотеоретичними поняттями і термінами та вмінням використовувати набуті 

знання.  

Дисципліна «Право. Держава. Суспільство» дозволить тлумачити норми 

чинного законодавства України та правильно застосовувати їх у практичній 

діяльності та повсякденному житті, а також орієнтуватися в сучасному правовому 

полі України, використовувати правові процедури захисту прав і свобод людини у 

судових та інших державних органах, правильно користуватися спеціальною 

літературою з різних галузей права України й оцінювати юридичні факти. 

 

Вибірковий курс 9 

Екологія та екологічна етика 

Курс вивчає загальні закономірності розвитку та взаємодії системи "людина – 

суспільство – біота – довкілля", форми та особливості антропогенного впливу на 

довкілля,  основи раціонального природокористування та основні нормативні 

документи й закони України у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. Розглядаються базові методи управління якістю навколишнього 
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середовища, розрахунок економічних збитків від забруднення навколишнього 

природного та оцінка ефективності використання природних ресурсів на 

підприємстві. Також представлені генезис теорії екологічної етики, її основні 

напрямки та принципи, дискусійні проблеми, такі, як права людини, захист тварин, 

соціальні проблеми, пов’язані з екологічною ситуацією. 

Основи ресурсозбереження 

Причини та наслідки неефективного використання природних ресурсів. 

Вивчення стратегії ресурсно-екологічної безпеки, балансу використаних природних 

ресурсів. Оцінка впливу ресурсозбереження на доходи територіального бюджету та 

ефективності процесів ресурсозбереження з урахуванням життєвого циклу природних 

ресурсів. Еколого-економічні інструменти ресурсозбереження та їхні форми. Вибір 

напрямків зниження ресурсно- та енергоємності національного продукту. 

Вибірковий курс 10 

Охорона праці 

Організаційно-правові основи охорони праці в Україні. Система стандартів 

безпеки праці. Організація охорони праці на підприємстві. Фізіологія, гігієна праці та 

виробнича санітарія. Основи техніки безпеки. Електробезпека. Пожежна безпека. 

Вивчення курсу дасть змогу здобувачу придбати ряд компетентностей, зокрема 

здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових 

документів з охорони праці у сфері підприємницької діяльності. 

Промислова безпека 

Безпека промислових підприємств. Небезпечні виробничі об'єкти. Вимог до 

безпечності промислових підприємств та принципи  її забезпечення. Режими 

функціонування підприємств. Оцінювання та контроль безпечності підприємств на 

різних етапах життєвого циклу. Чинники небезпеки. Наслідки промислових аварій 

для персоналу, населення, навколишнього середовища. Ідентифікація та декларування 

об’єктів підвищеної небезпеки. Сучасні підходи до формування систем менеджменту 

охорони здоров'я та промислової безпеки на виробництві. Курс дасть змогу здобувачу 

придбати ряд компетентностей, зокрема здатність здійснювати діяльність з 

дотриманням вимог нормативно-правових документів з охорони праці на 

промислових підприємствах. 

 

Вибірковий курс 11  

Геоекономіка 

Метою курсу є вивчення теоретичних засад сутності геоекономічних процесів 

у світі, основних аспектів сучасної зовнішньоекономічної політики держав, що 

формують глобальну структуру світогосподарських зв'язків. 

У процесі навчання студенти вивчають: 

процеси, що характеризують особливості розвитку сучасної глобальної 

економіки; 
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методологічні підходи до аналізу геоекономічного чинника розвитку 

сучасного глобального простору; 

поняття і основні складові світових і національних геоекономічних ресурсів; 

ключові напрями використання геоекономічних ресурсів в освоєнні світового 

геоекономічного простору у зовнішньоекономічній політиці держав розвиненого 

світу; 

сучасні позиції України в світовому геоекономічному просторі; 

основні напрямки підвищення ефективності використання геоекономічних 

ресурсів України. 

Економіка моря 

Мета дисципліни – сформувати у магістрантів системні теоретичні та 

прикладні знання про категорії, поняття, механізми забезпечення сталого розвитку і 

використання ресурсів Світового океану для задоволення потреб громадян та 

підприємств морського господарського комплексу Україні.  

Ознайомити студентів з теоретико-методологічними та економіко-правовими 

аспектами залучення океанічних ресурсів у господарський оборот; навчити їх 

економічному оцінюванню морського природного потенціалу, а також розвинути 

практичні навички застосування планово-економічного механізму раціонального 

морекористування на практиці.  

 

Вибірковий курс 12 

Цивільний захист 

Дослідження теоретичних та практичних проблеми безпеки населення, 

територій та акваторій. Вивчення систем, методів та засобів управління безпекою 

об’єктів, регіонів та держави в цілому. Розробка принципів та методологічних основи 

процесів виникнення, розвитку, локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

забезпечення безпеки населення та навколишнього середовища. 

Безпека життєдіяльності 

Взаємодія людини з техногенним, природним та соціально-політичним 

середовищем. Ідентифікація шкідливих та небезпечних компонентів системи 

«Людина- середовище існування», їх характеристики та вражаючі чинники. Методи 

та методики визначення ризику виникнення небезпек. Моделює виникнення 

можливих небезпечних процесів територій, акваторій, об’єктів економіки за для 

визначення заходів з запобігання та реагування на них, зменшення ризиків, а також 

особливостей ліквідації їх наслідків. 

  



СВО НУК 2019 

 

20 

 
 

Пояснювальна записка 

Стандарт вищої освіти містить компетентності, що визначають специфіку 

підготовки 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 5 показує 

відповідність визначених Стандартом компетентностей та дескрипторів НРК. В 

таблиці 6 показана відповідність результатів навчання та компетентностей. 

Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та інших 

видів освітньої діяльності, необхідний для набуття означених Стандартом 

компетентностей. 

Наведений в Стандарті перелік компетентностей і результатів навчання не є 

вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні профілю освітніх програм можуть 

вказувати додаткові компетентності і результати навчання. 

Заклад вищої освіти має право вводити додаткові форми атестації здобувачів 

вищої освіти. 
 

Таблиця 5.  

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескриптором 

НРК (за 6-м рівнем, бакалаврським) 

 

Класифі- 

кація 

компетент

- ностей 

за НРК 

Знання 

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 

Ум

іння Ум1 

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 

відповідальніс

ть 

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 

ЗК1   К1, К2 АВ1 

ЗК2 ЗН1, 
ЗН2 

 К1  
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ЗК3 ЗН1, 
ЗН2 

УМ1   

ЗК4 ЗН2 УМ1  АВ2 

ЗК5 ЗН1  К1, К2  

ЗК6   К1, К2  

ЗК7  УМ1 К1  

ЗК8 ЗН1 УМ1   

ЗК9  УМ1  АВ1 

ЗК10 ЗН2    

ЗК11 ЗН2 УМ1  АВ1 

ЗК12   К1, К2  

ЗК13 ЗН2  К1 АВ1 

СК1 ЗН2 УМ1   

СК2   К2  

СК3  УМ1   

СК4 ЗН2  К2  

СК5 ЗН1 УМ1   

СК6  УМ1   

СК7   К1 АВ1 

СК8    АВ1 

СК9 ЗН1    

СК10  УМ1  АВ1 

СК11 ЗН1  К1  

СК12   К1 АВ2 

СК13  УМ1   

СК14 ЗН1, ЗН2 УМ1   
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Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

Таблиця 6.  

 

 

 

Програмн

і 

результат

и 

навчання 

Компете
нтності 

Ін
т
ег

р
а
л

ь
н

а
 

к
о
м

п
ет

ен
т
н

іс
т
ь

 Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

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

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. 

+ + +    +   +  + + +   +  +         + 
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2. Відтворювати 

моральні, 

культурні, наукові 

цінності, 

примножувати 

досягнення 

суспільства в 

соціально- 

економічній 

сфері, 

пропагувати 

ведення 

здорового 

способу життя. 

+ + +   +  +   +  + +    +     +  +    

 

3. Знати та 

використовувати 

економічну 

термінологію, 

пояснювати 

базові 

концепції мікро- 

та 

макроекономіки. 

+   + + +         +   + +          

4. Розуміти 

принципи 

економічної 

науки, 

особливості 

функціонування 
економічних систем. 

+ +  + +  +        +  +  + +       + + 



СВО НУК 2019 

 

24 

 
 

5. Застосовувати 

аналітичний та 

методичний 

інструментарій для 

обґрунтування 

пропозицій та 

прийняття 

управлінських 

рішень різними 

економічними 

агентами 

(індивідуумами, 

домогосподарствам

и, підприємствами 

та органами 

державної влади). 

+ + +   + +   +   +   +      +   + +   

6.Використовуват 

и професійну 

аргументацію для 

донесення 

інформації, ідей, 

проблем та 

способів їх 

вирішення до 

фахівців і 

нефахівців у сфері 

економічної 
діяльності. 

+  + + + +    + +    + +     +   +  +   
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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 світової 

та національної 

економіки, 

інституційної 

структури, 

напрямів 

соціальної, 
економічної та 
зовнішньоекономічн 

+ +  +   +        +  + + +    +      
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ої 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. 

+ +     +  +  +  +   +   +   + + +    + 
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12. Застосовувати 

набуті теоретичні 

знання для 

розв’язання 

практичних 

завдань та 

змістовно 

інтерпретувати 

отримані 

результат

и. 

+  +  +     + + + +   +         + +  + 

13. Ідентифікувати 

джерела та 

розуміти 

методологію 

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. 

+ + +      +  + +   +      +  +   +   
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15. Демонструвати 

базові навички 

креативного та 

критичного 

мислення у 

дослідженнях та 

професійном

у 

спілкуванні. 

+ + +   +  + +  +              + +  + 

16. Вміти 

використовувати 

дані, надавати 

аргументацію, 

критично 

оцінювати логіку та 

формувати 

висновки з 

наукових 

та аналітичних 

текстів з 

економіки. 

+   + +     +   +     +   +   +     

17. Виконувати 

міждисциплінарни

й аналіз соціально- 

економічних явищ і 

проблем в однієї 

або декількох 

професійних 

сферах з 

врахуванням 

ризиків та 

+  +    +  +    +  +   +     + +    + 



СВО НУК 2019 

 

29 

 
 

можливих 

соціально- 

економічних 
наслідків. 

18.Використовуват 

и нормативні та 

правові акти, що 

регламентують 

професійну 
діяльність. 

+  +       +   +   +        +    + 

19.Використовуват 

и 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. 

+     + +    +  +      +  +       + 



СВО НУК 2019 

 

30 

 
 

21. Вміти 

абстрактно 

мислити, 

застосовувати 

аналіз та синтез для 

виявлення 

ключових 

характеристик 

економічних 

систем різного 

рівня, а також 

особливостей 

поведінки їх 
суб’єктів. 

+ +  +     +  +    +   +    + +  + +  + 

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. 

+  + +       + +  +    +        +   
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24. Демонструвати 

здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

свідомо на основі 

етичних 

принципів, поваги 

до різноманіття 

думок, 

індивідуальних та 

міжкультурних 
відмінностей людей. 

+ + +        + + + +     +   +      + 

 

 


