
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  СХВАЛЕНО 

Ректор  Вченою радою 

полковник поліції  протокол від ___________ №___ 

   

____________А.Є. Фоменко   
 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«Економіка» 
 

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ бакалавр 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 05 Соціальні та поведінкові науки 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 Економіка 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ Захист економіки 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський) 

КВАЛІФІКАЦІЯ бакалавр з економіки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро 

2018 



2 

Передмова 

 

1 .  ВНЕСЕНО  

кафедрою економічної та інформаційної безпеки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 
 

 

2 .  ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказом ректора від «___» ____________ 2018 р. №_____, як тимчасовий 

документ до введення стандартів вищої освіти за спеціальністю 

051 Економіка. 

 

3 .  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ  

 

4 .  РОЗРОБНИКИ  
Доцент кафедри економічної  та інформаційної безпеки, кандидат 

економічних наук, доцент Кокарєв І.В.; 
доцент кафедри економічної  та інформаційної безпеки, кандидат 

економічних наук Соломіна Г.В.; 
доцент кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування, 

кандидат економічних наук, доцент Більська О.В.; 
професор кафедри загально-правових дисциплін та адміністрування, 

доктор економічних наук, професор Шевчук В.Я.; 
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат економічних 

наук, доцент Калініченко З.Д.; 
професор кафедри загально-правових дисциплін та адміністрування, 

доктор економічних наук, професор Ковальчук Т.Т.; 
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат економічних 

наук, доцент Іванова М.І.; 
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат економічних 

наук, доцент Смєсова В.Л.; 
професор кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної 

техніки, доктор юридичних наук, професор Шинкаренко І.Р.; 
старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності та 

спеціальної техніки, кандидат юридичних наук Кисельов А.О. 
 

 

 



3 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП ....................................................................................................................... 4 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ...................................................................................... 6 

1.1. Мета програми ................................................................................................ 6 

1.2. Призначення освітньо-професійної програми ............................................. 7 

1.3. Нормативні посилання ................................................................................... 8 

1.4. Терміни та їх визначення ............................................................................... 8 

1.5. Умовні позначення ....................................................................................... 10 

2. КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА З ЕКОНОМІКИ .................................... 11 

2.1. Загальні компетентності (за вимогами НРК) ............................................. 11 

2.2. Загальні професійні компетентності бакалавра з економіки ................... 11 

2.3. Спеціальні професійні компетентності бакалавра з економіки за 

спеціалізацією захист економіки ........................................................................ 13 

3. ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ ............... 14 

4. ОБСЯГ ПРОГРАМИ ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ ЗА НОРМАТИВНОЮ 

ТА ВАРІАТИВНОЮ ЧАСТИНАМИ ................................................................ 14 

5. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ............................................................ 14 

6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ .............................................................................. 18 

7. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ ................................... 48 

8. ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ ЗА ФОРМАМИ ......................................................... 50 

9. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА .................................................................. 50 

10. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ .................................................. 51 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ .......................................................................... 51 

 



4 

ВСТУП 

 

Для створення тимчасової освітньо-професійної програми за відсутності 

методології і методичних рекомендацій використовувались такі положення 

Закону України «Про вищу освіту»:  

1) п. 1.17 ст. 1 – освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-

наукова) – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в 

межах спеціальності, що визначає: 

– вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою; 

– перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення; 

– кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми; 

– очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти; 

2) п. 3 ст. 10 – стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої 

програми: 

– обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; 

– перелік компетентностей випускника; 

– нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання (сукупність знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей); 

– форми атестації здобувачів вищої освіти; 

– вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти; 

3) п.1 ст. 5 – перший (бакалаврський) рівень передбачає здобуття особою 

теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного 

виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю;  

4) п. 1.13 ст. 1 – компетентність визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти; 

5) п. 1.19 ст. 1 – результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною 

освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 

На підставі цих положень прийнята (за термінологією Закону України 

«Про вищу освіту») така структура освітньо-професійної програми: 

– виявлення видів і змісту професійної діяльності бакалавра за обраною 

спеціальністю (змісту вищої освіти) з урахуванням вимог професійних 

стандартів або еквівалентної нормативної бази; 

– регламентація системи компетентностей бакалавра (змісту вищої 

освіти) як здатностей для успішного виконання професійних обов’язків за 

обраною спеціальністю з урахуванням вимог професійних стандартів або 

еквівалентної нормативної бази та вимог Національної рамки кваліфікацій до 

рівня освіти; 
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– розподіл компетентностей та кредитів на їх опанування за видами 

навчальної діяльності (навчальні дисципліни, практики, індивідуальні 

завдання); 

– визначення результатів навчання (змісту навчання) через 

декомпозицію та конкретизацію компетентностей і формування системи умінь 

й відповідних знань у програмах усіх видів навчальної діяльності здобувача – 

документах безпосередньої реалізації вищої освіти. 

Реалізація компетентнісного підходу до проектування вищої освіти 

шляхом створення однозначного зв'язку запланованих компетентностей 

(зовнішніх цілей вищої освіти) і результатів навчання за програмами 

дисциплін, практик та індивідуальних завдань (реалізація цілей) є 

вирішальним чинником якості вищої освіти ДДУВС та створення реальної 

системи внутрішнього її забезпечення. 

Прозорі й зрозумілі структура та зміст освітньо-професійної програми 

актуальні для абітурієнтів, здобувачів, науково-педагогічних працівників, 

роботодавців. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

1.1. Мета програми 

В сучасних складних соціально-політичних та економічних умовах 

одним з найважливіших завдань держави є збереження економіки, 

забезпечення економічного зростання, захист економічних інтересів країни. 

Злочини у сфері економіки як відкрито, так і латентно, протистоять 

суспільству й державі, а протидія їм завжди є складним, проблемним 

процесом. У різні історичні періоди протиборство між державою та 

представниками злочинного світу було звичним явищем. Розквіт злочинності 

у сфері економіки та її активне наукове вивчення відбулися в минулому 

столітті, що сприяло створенню відповідних підрозділів і формуванню низки 

принципів їх діяльності.  

З переходом України до ринкових механізмів господарювання в 

економічній системі постала нагальна потреба моніторингу та аналізу загроз, 

що, у свою чергу, породжує необхідність осмислення їх сутності, джерел та 

способів нейтралізації. Як наслідок, виникає потреба в спеціалістах, які будуть 

ефективно здійснювати зазначений моніторинг та аналіз, що вміло будуть 

приймати рішення на користь нейтралізації та усунення загроз і небезпек в 

економіці. Сьогодення вимагає від фахівців, професійна діяльність яких 

спрямована на захист економічних інтересів держави, суб’єктів 

господарювання та запобігання злочинам в економічній та фінансовій сферах, 

глибоких знань не тільки в сфері правового забезпечення, а й 

фундаментальних знань економічних законів функціонування національного 

господарства. Представники організованої та професійної економічної 

злочинності уникають відповідальності перед законом, оскільки вчинювані 

ними злочини характеризуються високою латентністю і виявити їх методами 

фінансового контролю досить важко, а іноді неможливо. Тому для їх 

виявлення необхідно володіти не лише тактикою виявлення, але й методикою, 

в основу якої покладено використання обліково-бухгалтерської, фінансової та 

статистичної документації, а також застосовувати спеціальні аналітичні 

методики, використовувати розширені бази даних, ефективно проводити 

оперативно-розшукові заходи та слідчі розшукові дії, активно задіювати весь 

аналітичний інструментарій. 

Зазначені обставини роблять надзвичайно актуальною розробку 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців у галузі захисту 

економіки, яка спрямована на формування компетентностей: 

– у сфері економічної діяльності (економічне мислення; наявність 

системного уявлення про структуру і тенденції розвитку української 

економіки; знання принципів прийняття і реалізації економічних рішень на 

мікро- та макрорівнях; ґрунтовні знання методів економічного та фінансового 

аналізу; уміння використовувати економічну інформацію у професійній 

діяльності; уміння проводити економічний, стратегічний аналіз та оцінку 

фінансово-господарської діяльності підприємств; уміння проводити контроль, 
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аудит, перевірку грошових коштів, виробничих запасів, основних фондів у 

підприємствах, організаціях, установах тощо); 

– у сфері виявлення, запобігання та припинення злочинів у галузі 

економіки та фінансів, які впливають на соціально-економічну й криміногенну 

ситуацію в окремих регіонах та державі загалом. 

Освітньо-професійна програма націлена на формування кваліфікованого 

фахівця, який володітиме системними знаннями: економічними, юридичними, 

технічними з акцентом на економічну складову, щоб він міг економічні або 

фінансові положення та рішення суб’єктів господарювання оцінювати з точки 

зору права та законності.  

За умов успішного опанування модулями освітньо-професійної 

програми здобувач вищої освіти (далі – ЗВО) розбиратиметься як в питаннях 

економічних законів функціонування народного господарства та суб’єктів 

господарювання, так і в закономірностях побудови фінансів при вчиненні чи 

фінансуванні злочинів та закономірностях викривлення фінансової інформації 

при вчиненні злочинів і приховуванні їх слідів. ЗВО матиме знання щодо 

закономірностей злочинної діяльності, фінансові механізми вчинення або 

фінансування злочинів, приховування джерел доходів. Він також матиме 

змогу набути компетентностей щодо розроблення ефективних методик 

виявлення та фіксації фінансової складової організованої злочинної діяльності, 

їх впровадження у систему протидії злочинності та захисту економіки. 

 

1.2. Призначення освітньо-професійної програми 

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

– акредитації освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за 

спеціальністю та спеціалізацією; 

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 

практик; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– професійної орієнтації здобувачів з відповідного фаху. 

Освітньо-професійна програма враховує вимоги Закону України «Про 

вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій і встановлює: 

– обсяг та термін навчання бакалаврів; 

– загальні компетенції; 

– професійні компетентності за спеціальністю та спеціалізацією; 

– перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування 

компетентностями освітньої програми; 

– вимоги до структури навчальних дисциплін. 

Освітньо-професійна програма використовується для:  

– складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 

– формування індивідуальних планів студентів; 

– формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту 

індивідуальних завдань; 

– визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

– акредитації освітньої програми; 
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– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

– атестації бакалаврів спеціальності 051 «Економіка». 

Користувачі освітньо-професійної програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в ДДУВС; 

– науково-педагогічні працівники ДДУВС, які здійснюють підготовку 

бакалаврів спеціальності 051 «Економіка»; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 051 «Економіка»; 

– приймальна комісія. 

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри ДДУВС, що 

здійснюють підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 

051 «Економіка». 

 

1.3. Нормативні посилання 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі таких нормативних 

документів: 

1) Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014. 

2) Національна рамка кваліфікацій. Додаток до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011№ 1341. 

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти». 

4) Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. 

5) Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266». 

6) Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про 

затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти». 

 

1.4. Терміни та їх визначення 

У програмі терміни вживаються в такому значенні: 

1) атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти; 

2) бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні 

вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті 

успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної 

програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС; обсяг освітньо-

професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня 

молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом; 

3) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 
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вищому навчальному закладі у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 

повної загальної середньої освіти; 

4) вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною 

особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 

провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить 

наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, 

забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, 

післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

5) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка; 

6) європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) 

– система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти; система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для 

досягнення визначених результатів навчання, та обліковується в кредитах 

ЄКТС; 

7) загальні компетентності – знання, розуміння, навички та здатності, 

якими здобувач вищої освіти оволодіває у рамках виконання певної програми 

навчання, але які мають універсальний характер; 

8) здобувачі вищої освіти (далі – ЗВО) – особи, які навчаються у вищому 

навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття 

відповідного ступеня і кваліфікації; 

9) інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного 

рівня, який виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо 

навчання та/або професійної діяльності; 

10) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня; 

11) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважений компетентний орган установив, що особа 

досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами; 

12) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до 

виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, 

уміння, цінності, інші особисті якості; 

13) кредит європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 

(очікуваних) результатів навчання; обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 

годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 

становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС; 
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14) навчальна дисципліна – педагогічно адаптована система понять про 

явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності 

(або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня 

сформованості у Здобувачів певної сукупності умінь і навичок;  

15) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій 

установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та 

спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь 

та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості; 

16) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – 

система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 

спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 

вищої освіти; 

17) професійні компетентності, які є специфічними для даної 

предметної області (галузі/напряму/дисципліни), безпосередньо пов’язані із 

спеціальними знаннями у предметній області та визначають профіль 

програми, тобто роблять її індивідуальною та істотно відрізняють її від інших 

програм; 

18) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – 

сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у 

процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою 

програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

19) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – 

компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які 

набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання;  

20) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим 

навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-

професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та 

післядипломної освіти; 

21) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 

професійна підготовка.  

 

1.5. Умовні позначення 

НРК – Національна рамка кваліфікацій; 

ЗК – загальні компетентності; 

ПК – професійні компетентності за спеціальністю; 

ПКN – професійні компетентності за спеціалізації N; 

Н – нормативний вид навчальної діяльності за спеціальністю; 

В – вибіркова навчальна діяльність. 
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2. КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА З ЕКОНОМІКИ 

 

Інтегральна компетентність бакалавра з економіки – це здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

економіки або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій 

та методів економічної науки, характеризується комплексністю і 

невизначеністю умов. 

 

2.1. Загальні компетентності (за вимогами НРК) 

Таблиця 2.1 – Загальні компетентності бакалавра з економіки  

Шифр Компетентності 

ЗК1 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між соціально-економічними явищами 

та процесами. 

ЗК2 
Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, 

розуміння предметної області і професії економіста. 

ЗК3 
Здатність здійснювати усну і письмову комунікацію професійного 

спрямування державною та іноземною мовами. 

ЗК4 

Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології 

для пошуку, оброблення, аналізу та використання інформації з 

різних джерел, у тому числі іноземною мовою. 

ЗК5 
Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні професійних завдань. 

ЗК6 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7 
Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій 

ситуації. 

ЗК8 
Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності, 

здатність працювати у міжнародному контексті. 

ЗК9 
Здатність  діяти на основі етичних міркувань, соціально 

відповідально і свідомо. 

ЗК10 

Здатність до поліпшення та постійного вдосконалення фізичного 

розвитку, зміцнення здоров’я та підвищення стійкості організму до 

дії несприятливих факторів зовнішнього середовища. 
 

2.2. Загальні професійні компетентності бакалавра з економіки  

Узагальнений об’єкт професійної діяльності – діяльність в реальних 

секторах економіки з питань практичної реалізації функції захисту економіки. 

Види професійної діяльності – організаційно-управлінська, аналітична, 

розрахунково-економічна, правоохоронна діяльність в галузі економіки з 

акцентом на фінансово-економічну безпеку та захист економіки кримінально-

правовими засобами. 

Професійні компетентності бакалавра в галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки, за спеціальністю 051 Економіка – здатності ЗВО приймати 

ефективні рішення щодо планування, контролю різних сфер економічної 
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діяльності підприємств будь-якої власності; інформаційно-аналітична 

підтримка процесів розроблення та прийняття рішень; здатність ураховувати 

основні економічні закони у процесі професійної діяльності. 

 

Таблиця 2.2 – Загальнопрофесійні компетентності бакалавра з 

економіки  

Шифр Компетентності 

ПК1 
Здатність до економічного мислення на підставі знань про 

економічну систему суспільства. 

ПК2 

Здатність аналізувати і структурувати економічні події та явища з 

точки зору знання сучасних теоретичних, організаційно-методичних 

основ економіки. 

ПК3 

Здатність використовувати економічні закони і категорії, 

закономірності та принципи ринкової економіки, теорію і практику 

функціонування фінансів в сучасних економічних умовах, чинне 

податкове законодавство у своїй практичній діяльності, 

використовувати основні методи макро- та мікроекономічного 

аналізу для розв’язання професійних задач. 

ПК4 
Здатність до застосування цілісної системи математичних знань, 

методів математичного моделювання в професійній діяльності. 

ПК5 

Здатність правильно оцінювати особливості економічної та 

фінансової сфер, особливості діяльності окремого суб’єкта 

економічної діяльності, галузеву і регіональну специфіку. 

ПК6 

Здатність виконувати комплексні економічні розрахунки та 

аналізувати результати діяльності суб’єктів господарювання, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи їх розвитку. 

ПК7 

Здатність здійснювати економічну, фінансову, організаційну 

діагностику функціонування суб’єктів господарювання за всіма 

сферами діяльності. 

ПК8 

Здатність використовувати набуті знання з теорії та практики обліку 

і оподаткування, починаючи від моменту визнання до моменту 

розкриття інформації про економічні явища і процеси у звітності 

суб’єктів господарювання. 

ПК9 
Здатність до опрацювання та використання облікової інформації в 

управлінні та оціночній діяльності. 

ПК10 

Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для 

планування, здійснення записів, контролю, аналізу економічних 

подій та явищ і підготовки звітності суб’єктів господарювання. 

ПК11 
Здатність демонструвати розуміння законів і закономірностей 

функціонування ринку, поведінки його суб’єктів. 

ПК12 
Здатність управляти фінансово-господарською діяльністю 

підприємств та економічними ризиками. 
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2.3. Спеціальні професійні компетентності бакалавра з економіки за 

спеціалізацією захист економіки 

Спеціальні професійні компетентності бакалавра в галузі знань 05 

Соціальні та поведінкові науки, за спеціальністю 051 Економіка, спеціалізації 

Захист економіки – здатності ЗВО забезпечувати законність та правопорядок, 

захист економіки та забезпечення економічної безпеки суспільства, суб’єктів 

господарювання; розробляти алгоритми прийняття рішень в системах 

забезпечення, попередження, виявлення злочинів та проведення фінансових 

розслідувань; описувати форми і методи протиправної діяльності та 

розробляти методи попередження і профілактики цих явищ, їх своєчасного 

виявлення та припинення.  

Бакалавр з економіки спеціалізації захист економіки має право обіймати 

посади: асистента економіста-статистика, фахівця з фінансово-економічної 

безпеки, інспектора податкової служби, помічника керівника підприємства 

(установи, організації), помічника керівника малого підприємства без апарату 

управління, фахівця з корпоративного управління. 

 

Таблиця 2.3 – Спеціальні професійні компетентності бакалавра з 

економіки, спеціалізація захист економіки 

Шифр Компетентності 

ПК1.1 

Здатність поєднувати в професійній діяльності питання теорії і 

практики захисту економіки, основні положення теорії ризиків і 

загроз. 

ПК1.2 
Здатність визначати взаємозв’язки економічних процесів та динаміки 

правопорушень і злочинів в економічній та фінансовій сферах. 

ПК1.3 

Здатність використовувати особливості та визначати органічний 

взаємозв'язок економічної та фінансової сфери з інтересами 

особистості, суспільства і держави. 

ПК1.4 

Здатність аналізувати нормативно-правові акти та інші документи з 

метою правильно кваліфікувати факти, події та обставини, що 

становлять загрозу безпеці економіки. 

ПК1.5 

Здатність встановлювати факти легалізації злочинних доходів та 

застосовувати знання в галузі матеріального та процесуального 

права. 

ПК1.6 

Здатність визначати правові підстави початку та  здійснення 

фінансових розслідувань, а також об’єктивної оцінки ситуації з 

метою правильного вибору форм та методів професійної діяльності з 

метою попередження і мінімізації можливих загроз у економічній та 

фінансовій сферах. 

ПК1.7 

Здатність розробляти моделі моніторингу негативних процесів у 

економічній і фінансовій сферах та обирати відповідну форму їх 

нейтралізації. 

ПК1.8 
Здатність оцінки конкретних подій з подальшим прийняттям 

правомірних рішень й готовності до застосування (використання) 
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Шифр Компетентності 

методів (способів) отримання інформації з метою протидії злочинам 

в економічній та фінансовій сферах. 

ПК1.9 
Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та методи 

збору та обробки економічної інформації. 

ПК1.10 
Здатність організовувати свою діяльність на основі певного 

алгоритму, складати необхідні процесуальні документи. 

 

3. ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ 

 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти. Зарахування проводиться на загальних 

умовах вступу: за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання знань і вмінь (ЗНО) з предметів та з урахуванням 

середнього бала документа про повну загальну середню освіту і балів за 

особливі успіхи. 

Спеціальні вимоги до професійного відбору вступників відсутні. 

 

4. ОБСЯГ ПРОГРАМИ ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ ЗА НОРМАТИВНОЮ ТА 

ВАРІАТИВНОЮ ЧАСТИНАМИ 

 

Обсяг освітньо-професійної програми бакалавра становить 240 кредитів 

ЄКТС. Нормативна частина програми дорівнює 145 кредитам ЄКТС (60,4 %). 

Обсяг вибіркової частини – 95 кредитів ЄКТС (39,6 %), у тому числі 60 

кредитів ЄКТС (25 %) за вибором ЗВО. 

 

5. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Розподіл змісту вищої освіти та кредитів за видами навчальної 

діяльності наданий у таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1 – Розподіл змісту вищої освіти 

Шифр, № Вид навчальної діяльності Компетентності 
Обсяг, 

кредитів 

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

1.1 Цикл дисциплін загальної підготовки (ЗП) 47,0 

ЗП 001 
Українська мова професійного 

спрямування 
ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ПК1.4 5,0 

ЗП 002 Історія та культура України ЗК1, ЗК3, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9 4,0 

ЗП 003 Політекономія 
ЗК1, ЗК2, ЗК6, ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК11 
4,0 

ЗП 004 Вища математика ЗК1, ПК2, ПК4, ПК6 7,0 

ЗП 005 Логіка 
ЗК1, ЗК4, ЗК7, ПК2, ПК4, 

ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК1.7 
3,0 

ЗП 006 Іноземна мова ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ПК1.4 11,0 
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Шифр, № Вид навчальної діяльності Компетентності 
Обсяг, 

кредитів 

ЗП 007 
Інформаційні системи та 

технології 
ЗК1, ЗК3, ЗК6, ПК6, ПК7, 

ПК10, ПК1.9, ПК1.10 
3,0 

ЗП 008 Політологія ЗК1, ЗК3, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9 3,0 

ЗП 009 
Теорія ймовірності і математична 

статистика 
ЗК1, ПК2, ПК4, ПК6 3,0 

ЗП 010 Філософія ЗК1, ЗК3, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9 4,0 

1.2 Цикл дисциплін професійної підготовки (ПП) 98,0 

ПП 001 Фізичне виховання ЗК10 8,0 

ПП 002 Макроекономіка 
ЗК1, ЗК2, ЗК6, ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК11 
4,0 

ПП 003 Мікроекономіка 
ЗК1, ЗК2, ЗК6, ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК5, ПК11 
3,0 

ПП 004 Статистика 
ЗК1, ПК2, ПК4, ПК6, ПК7, 

ПК1.7 
3,0 

ПП 005 Економетрія 
ЗК1, ЗК2, ЗК4, ПК4, ПК6, 

ПК7, ПК10, ПК1.7 
3,0 

ПП 006 Економіка підприємства 
ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК6, ПК2, ПК4, 

ПК5, ПК6, ПК7, ПК9 
4,0 

ПП 007 Фінанси 
ЗК1, ЗК2, ЗК6, ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК5, ПК11 
4,0 

ПП 008 Гроші та кредит 
ЗК1, ЗК2, ЗК6, ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК5, ПК11 
3,0 

ПП 009 
Економіко-математичне 

моделювання 
ЗК1, ПК2, ПК4, ПК6 4,0 

ПП 010 Бухгалтерський облік та аудит 
ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК6, ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК8, ПК9, ПК10 
4,0 

ПП 011 Податкова система України 
ЗК1, ЗК6, ПК2, ПК3, ПК7, 

ПК8, ПК9 
4,0 

ПП 012 Маркетинг 
ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК6, ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК6, ПК11 
3,0 

ПП 013 Менеджмент ЗК1, ЗК5, ЗК6, ПК2, ПК6, ПК9 4,0 

ПП 014 Бюджетна система України 
ЗК1, ЗК6, ПК2, ПК3, ПК7, 

ПК8, ПК9 
4,0 

ПП 015 Економічний аналіз 
ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК6, ПК2, ПК1, 

ПК2, ПК4, ПК6, ПК9, ПК10, 

ПК12, ПК1.2, ПК1.3 

8,0 

ПП 016 Соціальне страхування 
ЗК1, ЗК6, ПК2, ПК3, ПК7, 

ПК8, ПК9 
3,0 

ПП 017 Зовнішньоекономічна діяльність 
ЗК1, ЗК6, ПК2, ПК3, ПК7, 

ПК8, ПК9 
4,0 

ПП 018 Фінансовий аналіз 
ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК6, ПК2, ПК1, 

ПК2, ПК4, ПК6, ПК9, ПК10, 

ПК12, ПК1.2, ПК1.3 

4,0 

ПП 019 
Навчально-науковий семінар з 

економіки 
ЗК5, ЗК6, ЗК7, ПК1, ПК2 3,0 

ПП 020 Навчальна практика 
ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК6, ПК2, ПК1, 

ПК2, ПК4, ПК6, ПК9, ПК10, 

ПК12, ПК1.2, ПК1.3 

12,0 
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Шифр, № Вид навчальної діяльності Компетентності 
Обсяг, 

кредитів 

ПП 021 Стажування 
ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК6, ПК2, ПК1, 

ПК2, ПК4, ПК6, ПК9, ПК10, 

ПК12, ПК1.1-1.10 

9,0 

РАЗОМ ЗА НОРМАТИВНОЮ ЧАСТИНОЮ: 145,0 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

2.1 За вибором НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

2.1.1 Цикл дисциплін професійної підготовки (ПП НЗ) 35,0 

ПП НЗ 001 
Безпека життєдіяльності та 

охорона праці 
ЗК10 3,0 

ПП НЗ 002 Теорія держави та права ЗК1, ЗК9, ПК1.4-1.10 4,0 

ПП НЗ 003 Конституційне право ЗК1, ЗК9, ПК1.4-1.10 4,0 

ПП НЗ 004 
Захист економіки кримінально-

правовими засобами 
ЗК1, ЗК9, ПК9, ПК1.1-1.10 6,0 

ПП НЗ 005 Кримінальний процес ЗК1, ЗК9, ПК1.1-1.10 6,0 

ПП НЗ 006 Криміналістика ЗК1, ЗК9, ПК1.1-1.10 5,0 

ПП НЗ 007 
Правові основи оперативно-

розшукової діяльності 
ЗК1, ЗК9, ПК1.1-1.10 4,0 

ПП НЗ 008 
Протидія рейдерству в 

корпоративних відносинах 
ЗК1, ЗК9, ПК1.1-1.10 3,0 

2.2 За вибором ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

2.2.1 Цикл дисциплін загальної підготовки (ЗП ЗВО) 15,0 

ЗП ЗВО 001 Психологія  ЗК7, ЗК8, ЗК9 3,0 

ЗП ЗВО 002 Соціологія ЗК1, ЗК9, ПК11 3,0 

ЗП ЗВО 003 Народна психологія ЗК7, ЗК8, ЗК9 3,0 

ЗП ЗВО 004 Етика та естетика ЗК7, ЗК8, ЗК9 3,0 

ЗП ЗВО 005 Мистецтво презентації ЗК3, ЗК4, ЗК6 3,0 

ЗП ЗВО 006 Історія економічних вчень ЗК1, ЗК2, ПК1, ПК2, ПК3 3,0 

ЗП ЗВО 007 Регіональна економіка ЗК1, ЗК2, ПК1, ПК2, ПК3 3,0 

ЗП ЗВО 008 Ринкова економіка ЗК1, ЗК2, ПК1, ПК2, ПК3 3,0 

ЗП ЗВО 009 Риторика ЗК3, ЗК4, ЗК6 3,0 

ЗП ЗВО 010 Соціальна психологія ЗК7, ЗК8, ЗК9 3,0 

ЗП ЗВО 011 Конфліктологія ЗК7, ЗК8, ЗК9 3,0 

2.2.2 Цикл дисциплін професійної підготовки (ПП ЗВО) 45,0 

ПП ЗВО 001 
Сучасні інформаційні технології 

захисту даних 
ЗК1, ПК2, ПК4, ПК10, ПК1.9 3,0 

ПП ЗВО 002 Комп’ютерна бізнес-статистика 
ЗК1, ПК2, ПК4, ПК6, ПК10, 

ПК1.9 
3,0 

ПП ЗВО 003 
Застосування інформаційних 

технологій в економіці 
ЗК1, ПК2, ПК4, ПК6, ПК10, 

ПК1.9 
3,0 

ПП ЗВО 004 

Основи охорони державної 

таємниці та конфіденційної 

інформації в економічній та 

фінансовій сферах 

ПК5, ПК1.1, ПК1.6, ПК1.8 3,0 

ПП ЗВО 005 

Соціально-економічні основи 

розвитку інформаційного 

суспільства 

ЗК1, ПК2, ПК4, ПК6, ПК10, 

ПК1.9 
3,0 

ПП ЗВО 006 Економічні злочини ЗК1, ЗК9, ПК9, ПК1.1-1.10 3,0 

ПП ЗВО 007 
Основи підприємницької 

діяльності 
ЗК1, ЗК9, ПК5, ПК12, ПК1.3 3,0 
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Шифр, № Вид навчальної діяльності Компетентності 
Обсяг, 

кредитів 

ПП ЗВО 008 Податкове право 
ЗК1, ЗК2, ПК1, ПК3, ПК8, 

ПК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4 

3,0 

ПП ЗВО 009 Бюджетне право 
ЗК1, ЗК2, ПК1, ПК3, ПК8, 

ПК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4 

3,0 

ПП ЗВО 010 Банківське право 
ЗК1, ЗК2, ПК1, ПК3, ПК8, 

ПК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4 

3,0 

ПП ЗВО 011 
Правові основи підприємницької 

діяльності 

ЗК1, ЗК2, ПК1, ПК3, ПК8, 

ПК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4 

3,0 

ПП ЗВО 012 Контроль і ревізія 
ЗК1, ЗК2, ПК3, ПК5, ПК7, 

ПК8, ПК9, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.5 

3,0 

ПП ЗВО 013 Контролінг 
ЗК1, ЗК2, ПК3, ПК5, ПК7, 

ПК8, ПК9, ПК12 
3,0 

ПП ЗВО 014 
Організація та методика 

проведення податкових перевірок 

ЗК1, ЗК2, ПК3, ПК5, ПК7, 

ПК8, ПК9, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.5 

3,0 

ПП ЗВО 015 Фіскальна політика України  
ЗК1, ЗК2, ПК1, ПК3, ПК8, 

ПК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4 

3,0 

ПП ЗВО 016 Фінансово-економічна безпека 
ЗК1, ЗК2, ЗК4, ПК5, ПК7, 

ПК8, ПК9, ПК12 
4,0 

ПП ЗВО 017 Фінансова звітність підприємств 
ЗК1, ЗК2, ПК3, ПК5, ПК7, 

ПК8, ПК9, ПК12 
4,0 

ПП ЗВО 018 
Фінансова діяльність суб'єктів 

господарювання 
ЗК1, ЗК2, ПК3, ПК5, ПК7, 

ПК8, ПК9, ПК12 
4,0 

ПП ЗВО 019 
Економічні ризики та методи їх 

вимірювання 
ЗК1, ЗК2, ПК2, ПК4, ПК6, 

ПК7, ПК12, ПК1.1 
4,0 

ПП ЗВО 020 

Основи використання методів 

(способів) отримання інформації з 

метою протидії злочинам в 

економічній та фінансовій сферах 

ПК2, ПК3, ПК8, ПК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3, ПК1.5, ПК1.6, 

ПК1.8 

4,0 

ПП ЗВО 021 

Правові основи діяльності 

спеціальних суб'єктів протидії 

злочинам в економічній та 

фінансовій сферах 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.5, 

ПК1.6, ПК1.8 
4,0 

ПП ЗВО 022 

Інформаційно-аналітичне 

забезпечення запобігання 

злочинам в економічній та 

фінансовій сферах спеціальними 

суб'єктами 

ЗК1, ПК8, ПК9, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.5, ПК1.6, ПК1.7, 

ПК1.9 

4,0 

ПП ЗВО 023 

Особливості проведення 

фінансових розслідувань (протидії 

злочинам) у сфері протидії 

легалізації злочинних доходів в 

Україні 

ПК8, ПК9, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.5, ПК1.6, ПК1.7, 

ПК1.9 

4,0 
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Шифр, № Вид навчальної діяльності Компетентності 
Обсяг, 

кредитів 

ПП ЗВО 024 
Кваліфікація злочинів у 

економічній та фінансовій сферах 
ПК1.2, ПК1.4, ПК1.6, ПК1.8 4,0 

ПП ЗВО 025 Досудове розслідування 
ПК1.2, ПК1.4, ПК1.6, ПК1.8, 

ПК1.10 
4,0 

ПП ЗВО 026 
Проблеми протидії злочинності у 

економічній та фінансовій сферах 
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.7 4,0 

ПП ЗВО 027 
Особливості проведення слідчих 

(розшукових) дій 
ПК1.2, ПК1.4, ПК1.6, ПК1.8, 

ПК1.10 
4,0 

ПП ЗВО 028 

Криміналістичний аналіз злочинів 

у економічній та фінансовій 

сферах 

ПК1.2, ПК1.4, ПК1.6, ПК1.8, 

ПК1.10 
4,0 

ПП ЗВО 029 
Судова економічна та 

товарознавча експертизи 
ПК8, ПК9, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.6, ПК1.8, ПК1.10 
4,0 

ПП ЗВО 030 
Почеркознавча та технічна 

експертизи документів 
ПК8, ПК9, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.6, ПК1.8, ПК1.10 
4,0 

ПП ЗВО 031 

Особливості розслідування 

злочинів в економічній, фінансовій 

та фіскальній сферах 

ПК8, ПК9, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.5, ПК1.6, ПК1.7, 

ПК1.10 

4,0 

РАЗОМ ЗА ВИБІРКОВОЮ ЧАСТИНОЮ: 95,0 

РАЗОМ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ: 240,0 

 

6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Таблиця 6.1 - Розподіл результатів навчання за видами навчальної 

діяльності 

Шифр Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик, 

індивідуаль-

них завдань 
 

1 2 3 

I. Цикл загальної підготовки  

ЗР1 

знати питання щодо правового статусу державної мови, конституційні 
засади функціонування мов в Україні; поняття норми як основи 
сучасної української літературної мови; поняття стилю як визначника 
характеру усного та писемного професійного спілкування; головні 
особливості й різновиди офіційно-ділового стилю мовлення  

Українська 
мова 

професійного 
спрямування 

ЗР2 

знати закономірність використання мови у професійній діяльності; 
специфіку сучасної української економічної терміносистеми; види й 
реквізити сучасних ділових паперів; правила оформлення різних видів 
документів (особистих, організаційно-розпорядчих, інформаційних, 
звітних тощо); вимоги до мовних засобів ділових паперів і мовні 
норми 

ЗР3 
знати основи професійної комунікації в писемній та усній формах; 
основні методи та прийоми редагування фахового тексту 

ЗР4 
вільно володіти українською мовою; використовувати свої знання у 
практичній діяльності при спілкуванні з громадянами 

ЗР5 
володіти технікою правильного вибору слів, економічних понять і 
термінів; редагування у ході професійної діяльності 
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ЗР6 
самостійно працювати над удосконаленням знань з сучасної 
української літературної мови; 

ЗР7 

користуватися лексикографічними джерелами; дотримуватись 
послідовності, логічності, точності, стислості, повноти, достовірності 
викладу думок у писемному мовленні; 

ЗР8 

культивувати український мовленнєвий етикет; редагувати писемні та 
усні тексти професійного спрямування щодо переконливості, 
аргументованості, зрозумілості, дохідливості, ясності інформації; 
удосконалювати професійну мовленнєву культуру 

ЗР9 
знати сутність законів розвитку суспільства, держави, етносу та його 
культури 

Історія та 
культура 
України 

ЗР10 

знати основні історичні етапи розвитку українського суспільства, 
держави та національної культури, наукові методи пізнання і 
виявлення причинно-наслідкових зв’язків, значення засвоєння 
історичного досвіду для власної професійної діяльності 

ЗР11 
знати зміст методологічних засад наукового аналізу розвитку 
суспільства, держави і культури 

ЗР12 
знати основні методи та прийоми раціонального опрацювання 
інформації щодо соціокультурних проблем 

ЗР13 

вміти відтворювати історичні події згідно з встановленою наукою 
періодизацією, формулювати правильні судження щодо визначення 
історичної ролі певних історичних та культурних явищ; оцінювати і 
аналізувати істинність або хибність застарілих або ненаукових 
стверджень 

ЗР14 

вміти ефективно користуватися вихідними принципами наукового 
неупередженого історичного мислення, при аналізі історичних явищ 
уникати невизначеності, суперечності, необґрунтованості оцінок 

ЗР15 
вміти передбачати наслідки своїх і чужих вчинків та висловлювань; 
доводити істинні оцінки історичних явищ 

ЗР16 

вміти самостійно вивчати питання національної історії та культури, 
аналізувати законодавчі акти, формулювати і обґрунтовувати 
історико-теоретичні висновки та узагальнення 

ЗР17 

вміти коректно дискутувати і організовувати дискусії на історичні та 
світоглядні теми, приймати правильні, обґрунтовані рішення щодо 
сучасних геополітичних проблем, актуальним питанням розвитку 
культури 

ЗР18 знати сутність та механізм дії економічних законів Політекономія 

ЗР19 знати закономірності розвитку суспільного виробництва 

ЗР20 
знати суттєві риси основних соціально-економічних систем та 
напрямки їх еволюції 

ЗР21 

вміти користуватися економічними поняттями і категоріями, бачити 
зв’язки між економічними явищами, розуміти закономірності їх 
розвитку 

ЗР22 
бачити зв’язки між економічними явищами, розуміти закономірності 
їх розвитку 

ЗР23 
знати основні визначення, теореми, правила та їх практичне 
застосування 

Вища 
математика 

ЗР24 знати сучасні методи вищої математики 

ЗР25 
вміти користуватися методами вищої та прикладної математики при 
вивченні загальнонаукових та спеціальних дисциплін 

ЗР26 
вміти застосовувати математичні методи при розв'язуванні 
практичних задач з використанням обчислювальної техніки 
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ЗР27 

знати сутність формально-логічних законів; зміст і структуру 
основних форм абстрактного мислення – поняття, судження, 
умовиводу, їх види та особливості 

Логіка 

ЗР28 

знати основні історичні етапи розвитку логіки, логічні методи 
пізнання і виявлення причинно-наслідкових зв’язків, значення 
засвоєння логічних операцій та прийомів для професійної діяльності 

ЗР29 

знати зміст логічних операцій, загальні правила доведення і 
спростування, які розкривають сутність логічної аргументації, 
прийоми і способи забезпечення доказовості і переконливості 
міркувань, основні методи та прийоми раціонального опрацювання 
інформації 

ЗР30 

формулювати правильні судження, що визначені за кількістю, якістю, 
модальністю, встановлювати їх істинність чи хибність; оцінювати і 
аналізувати істинність або хибність, правильність або неправильність 
думки, що висловлюється 

ЗР31 

вміти користуватися вихідними принципами правильного мислення 
та основними формально-логічними законами, уникати 
невизначеності, суперечності, необґрунтованості думок, правильно 
здійснювати логічні операції над поняттями – визначення, поділи, 
класифікації, логічно правильно будувати умовиводи 

ЗР32 
у формі умовно-розділового умовиводу передбачувати наслідки своїх 
і чужих вчинків та висловлювань 

ЗР33 

доводити істинні судження та спростовувати недостатньо 
обґрунтовані доведення своїх опонентів, виявляти логічні і фактичні 
суперечності під час повсякденної професійної комунікації 

ЗР34 

вміти логічно коректно дискутувати і організовувати дискусії, 
визначати різновид суперечки в залежності від мети та обирати 
відповідну тактику та стратегію ведення суперечки, приймати 
правильні, обґрунтовані рішення з питань професійної діяльності 

ЗР35 

після першого року навчання знати: структурно-семантичні 
особливості іншомовної термінології економічного профілю; 
лексичний мінімум, який складається з 500-1000 одиниць і носить 
стилістично нейтральний та загальнонауковий характер (у тому числі 
приблизно 100 економічних термінів за фахом); основні види і форми 
перекладу; 

Іноземна мова 

ЗР36 

після першого року навчання вміти: читати та перекладати із 
словником оригінальні загальнонаукові тексти за фахом; 
застосовувати навички монологічного та діалогічного мовлення для 
ведення побутового спілкування в межах тематики та ситуацій, 
пов’язаних із перебуванням у закордонному відрядженні; володіти 
загальновживаною лексикою, а також базовою іншомовною 
економічною термінологічною лексикою; володіти різними видами 
читання (вивчаючого та ознайомлювального) оригінальної 
загальнонаукової економічної й країнознавчої літератури; 
застосовувати техніку роботи із словниками; отримати досвід творчої 
та пошукової діяльності (індивідуальної й у співробітництві); 
розвивати мовну активність; складати іноземною мовою анотації 

ЗР37 

після другого року навчання знати: структурно-семантичні 
особливості іншомовної термінології економічного профілю; різні 
структурні види іншомовних економічних термінів: терміни слова; 
мати лексичний мінімум, який складається з 1000-1500 одиниць і 
носить стилістично нейтральний та загальнонауковий характер (у 
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тому числі приблизно 200 термінів за фахом); економічні терміни і 
засоби їх перекладу; основні види і форми перекладу 

ЗР38 

після другого року навчання вміти читати та перекладати з частковим 
використанням словника оригінальні загальнонаукові економічні 
тексти за фахом; робити підготовлені повідомлення у вигляді 
інформації або розгорнутої розповіді на основі прослуханого, 
побаченого або прочитаного; володіти загальновживаною лексикою, а 
також базовою іншомовною економічною й загально науковою 
термінологічною лексикою; володіти різними видами читання 
(вивчаючого, ознайомлювального та вибіркового) оригінальної 
загальнонаукової економічної й країнознавчої літератури; 
застосовувати техніку роботи із словниками та довідниками; 
отримати досвід творчої та пошукової діяльності (індивідуальної й у 
співробітництві); розвивати мовну активність; здійснювати проектну 
діяльність, яка сприятиме саморозвитку; складати іноземною мовою 
анотації та реферати 

ЗР39 

після третього року навчання знати структурно-семантичні 
особливості іншомовної термінології економічного профілю; різні 
структурні види іншомовних економічних термінів: терміни слова, 
термінологічні словосполучення, абревіатури; мати лексичний 
мінімум, який складається з 1500-2000 одиниць і носить стилістично 
нейтральний та загальнонауковий характер (у тому числі приблизно 
500 економічних термінів за фахом); економічні терміни і засоби їх 
перекладу; граматичний мінімум, який охоплює ключові положення 
морфології та синтаксису й дозволяє правильно розуміти зміст 
іншомовних джерел; 

ЗР40 

після третього року навчання вміти читати та перекладати із словником 
і без його допомоги оригінальні загальнонаукові та економічні тексти 
за фахом; робити підготовлені повідомлення у вигляді інформації або 
розгорнутої розповіді на основі прослуханого, побаченого або 
прочитаного; вести непідготовлену спонтанну бесіду за умовно-
комунікативною ситуацією; застосовувати навички монологічного та 
діалогічного мовлення для ведення науково-професійної дискусії та 
спілкування в межах тематики та ситуацій, пов’язаних із перебуванням 
у закордонному відрядженні; володіти загальновживаною лексикою, а 
також базовою іншомовною економічною й загальнонауковою 
термінологічною лексикою; володіти різними видами читання 
(вивчаючого, ознайомлювального та вибіркового) оригінальної 
загальнонаукової економічної й країнознавчої літератури; 
застосовувати навички адекватного перекладу (усного, письмового), 
навички стилістично скорочувати текст при перекладі; застосовувати 
техніку роботи із словниками та довідниками; володіти структурно-
змістовим аналізом економічних термінів, методикою анотування і 
реферування текстів, складання конспектів, рецензії та розширеного 
плану статті іноземною мовою; отримати досвід творчої та пошукової 
діяльності (індивідуальної й у співробітництві); розвивати мовну 
активність; здійснювати проектну діяльність; створювати письмові 
висловлювання різних стилів, жанрів і типів мови (написання планів, 
анотацій, есе, складання критичних відгуків); застосовувати різні види 
письма (оформлення письмових повідомлень, доповідей); складати 
іноземною мовою анотації та реферати до статей іншомовних видань та 
оригінальних іншомовних текстів 
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ЗР41 
знати понятійний та категорійний апарат щодо обґрунтування змін у 
галузі інформаційної економіки 

Інформаційні 
системи та 
технології 

ЗР42 
знати суть процесів інформатизації та їх роль в процесі переходу до 
інформаційного суспільства 

ЗР43 

знати стан процесів інформатизації в Україні; призначення та зміст 
документу «Стратегія ІТ», визначати підходи до розроблення ІТ-
стратегії 

ЗР44 

знати характерні риси систем таких класів: системи підтримки 
прийняття рішень, експертні системи, ІС організаційного управління, 
системи електронного документообігу 

ЗР45 знати сутність процесного підходу до управління бізнесом 

ЗР46 
описувати формулу управління знаннями та розуміти призначення 
технологій управління знаннями 

ЗР47 

аналізувати тенденції розвитку та використання інформаційних 
технологій та інформаційних систем в управлінні економікою 
України 

ЗР48 
визначати характерні риси ери інформаційно-комунікаційних 
технологій 

ЗР49 

аналізувати взаємозв'язки в рамках підсистем (модулів) АІС та 
характеризувати потоки зовнішньої, маркетингової, нормативної, 
директивної, планово-оперативної, облікової, фінансової, аналітичної 
інформації підприємства 

ЗР50 
аналізувати переваги та недоліки процесно-орієнтованого та 
функціонально-орієнтованого підходів до управління організаціями 

ЗР51 визначати основні критерії успішного ведення бізнесу 

ЗР52 
аналізувати сучасні тенденції ринку програмного забезпечення для 
підприємств 

ЗР53 
розв’язувати завдання обліку, підбору та навчання кадрів, планування 
та управління виробництвом в середовищі «1С: Підприємство 8» 

ЗР54 

знати основні політичні закони та категорії; характеристику 
структури, форм держави; типи політичних систем; сутність, 
структуру та інфраструктуру політичної системи; вільно оперувати 
понятий-категоріальним апаратом науки 

Політологія 

ЗР55 

знати предмет та методологію політичної теорії; особливості 
основних шкіл та напрямків політичних вчень; поняття 
“суспільство” і “держава”, характеристику їх видів; інтереси 
сучасного суспільства 

ЗР56 

знати альтернативність використання ресурсів у сучасній політиці; 
особливості дії механізму політичної влади; особливості партійної 
системи України; особливості виборчого процесу, механізми дії 
мажоритарної та пропорційної виборчої системи, можливості 
політичного передбачення; особливості розвитку сучасного світового 
політичного процесу та участі України в ньому 

ЗР57 

вміти користуватися політологічною термінологією; орієнтуватися в 
сучасних політичних процесах та подіях в Україні і світі; розумітися 
на розгортанні політичного буття України; володіти основами 
політичного аналізу 

ЗР58 
визначати приналежність будь-яких політичних проблем до сфер 
політології та знаходити можливі шляхи їх вирішення 

ЗР59 застосовувати знання на практиці і в професійній діяльності 

ЗР60 
вміти самостійно опрацьовувати матеріал, удосконалювати та 
збагачувати свої знання про політичні процеси та явища 
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ЗР61 
знати основні статистичні закономірності та враховувати їх в процесі 
професійної діяльності 

Теорія 
ймовірності і 
математична 
статистика ЗР62 

вміти використовуючи математичне моделювання економіко-
управлінських процесів складати відповідні задачі та обирати 
імовірнісно-статистичні методи їх розв'язання 

ЗР63 

вміти формувати й обробляти інформаційну базу для застосування 
імовірнісно-статистичних методів дослідження та розв'язування 
економіко-математичних задач 

ЗР64 

вміти на основі аналізу сучасного стану ринкової економіки, 
використовуючи статистичні ознаки, класифікувати та визначати 
потреби ринку та основні тенденції його розвитку 

ЗР65 

знати ключові категорії філософії, історичні етапи розвитку світової і 
вітчизняної філософської думки; значення та роль пізнання та 
свідомості у професійній діяльності та у житті суспільства  

Філософія 

ЗР66 

знати світоглядні особливості основних світових філософських 
систем, основні принципи пізнання та практики, значення 
філософської та загальнокультурної спадщини для формування 
фундаментальних ціннісних стандартів людського співжиття; 

ЗР67 

знати основні стандарти спілкування, поведінки та діяльності для 
втілення державної політики у галузі забезпечення справедливості, 
прав і свобод; 

ЗР68 

використовувати отриманні знання у практичній роботі, самостійно 
поповнювати свої знання, користуватися літературою та іншими 
джерелами інформації 

ЗР69 

застосовувати обізнаність у сфері філософських категорій та критеріїв 
для визначення морально-естетичної оцінки суспільних явищ, 
відносин, дій та їх наслідків 

ЗР70 

аналізувати події та явища суспільного життя з точки зору їх сутності 
та значення у загальній культурі людства, на основі усвідомлення 
природи різних типів світогляду, моралі та свідомості 

ЗР71 
вирішувати завдання суспільного та морального вдосконалення у 
відносинах з оточуючими, колегами, керівниками, підлеглими. 

II. Нормативний цикл професійної підготовки 

ПР1 

знати загальні та спеціальні завдання фізичного виховання, 
особливості організації, планування і проведення фізичного 
виховання в вищих навчальних закладах України 

Фізичне 
виховання 

ПР2 
знати заходи регулювання фізичного навантаження на організм 
людини при виконанні фізичних вправ 

ПР3 
знати суть макроекономічних категорій; зміст основних законів та 
принципів сучасної ринкової економіки 

Макро-
економіка 

ПР4 знати методи та засоби впливу держави на стан економіки 

ПР5 
знати показники, що характеризують ефективність функціонування 
економічної системи 

ПР6 

вміти визначати основні макроекономічні сфери; розуміти проблему 
ефективного використання обмежених економічних ресурсів на рівні 
національної економіки і шляхів досягнення максимальних кінцевих 
результатів щодо задоволення людських потреб, які невпинно 
зростають 

ПР7 
вміти розкрити закономірності розвитку сучасної ринкової (змішаної) 
економіки 

ПР8 
вміти з’ясувати механізм функціонування економічної системи та дії 
основних економічних законів у процесі господарської діяльності 
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ПР9 
вміти обґрунтувати необхідність державного втручання в 
економіку 

ПР10 

вміти обчислити основні макроекономічні показники для 
визначення рівня економічного розвитку країни та здійснення 
міжнародних порівнянь 

ПР11 

знати поведінку споживачів і господарчих суб’єктів, які прагнуть 
реалізувати свої економічні інтереси, оптимально використовуючи 
обмежені ресурси альтернативного застосування 

Мікро-
економіка 

ПР12 
вміти користуватися поняттями і категоріями мікроекономіки та 
застосовувати їх до аналізу ринкових ситуацій 

ПР13 

знати теоретичні основи статистичного спостереження як способу 
формування інформаційної бази для дослідження та прийняття 
управлінських рішень 

Статистика 

ПР14 
знати методичні підходи до узагальнення та оброблення 
статистичних даних 

ПР15 
знати методологію і методику екстенсивного та інтенсивного 
статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів 

ПР16 
знати методику прогнозування та статистичного моделювання 
соціально-економічних параметрів 

ПР17 

застосовувати методи статистичного спостереження для 
формування масиву первинних даних для статистичного 
дослідження 

ПР18 

здійснювати оброблення первинних даних з метою одержання 
узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх 
величин, показників варіації тощо 

ПР19 

виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням 
комп'ютерної техніки у відповідності із метою статистичного 
дослідження, наявною вихідною статистичною інформацією 

ПР20 

здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської 
діяльності, рівня соціально-економічного розвитку регіону, 
економічну інтерпретацію одержаних результатів, робити 
обґрунтовані висновки та прогнозні розрахунки 

ПР21 
знати суть і види економетричних моделей, що застосовуються для 
опису взаємозв’язків між економічними явищами 

Економетрія 

ПР22 

знати теоретичні основи економетричного дослідження як способу 
формування інформаційної бази для дослідження економічного 
середовища та прийняття управлінських рішень 

ПР23 
знати методичні підходи до побудови економетричних моделей та 
перевірки їх якості 

ПР24 
знати методику прогнозування та моделювання соціально – 
економічних параметрів 

ПР25 

вміти застосовувати методи статистичного спостереження для 
формування масиву первинних даних для статистичного 
дослідження 

ПР26 

вміти виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням 
комп'ютерної техніки у відповідності із метою економетричного 
дослідження, наявною вихідною статистичною інформацією 

ПР27 

вміти перевіряти статистичну значущість моделі в цілому, 
перевірка статистичної значимості параметрів моделі і коефіцієнта 
кореляції 

ПР28 
вміти будувати інтервали довіри для параметрів моделі і 
здійснювати їх інтерпретацію 
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ПР29 
вміти прогнозувати економічні показники на основі 
економетричних моделей 

ПР30 
знати економічну основу функціонування підприємства у системі 
ринкових відносин 

Економіка 
підприємства 

ПР31 
знати систему аналізу та планування обсягів, результатів діяльності 
ресурсного потенціалу підприємства 

ПР32 
знати методику аналізу зовнішнього середовища та його впливу на 
діяльність підприємства 

ПР33 
знати основні результативні показники діяльності підприємства, 
порядок їх формування та використання 

ПР34 
знати структуру капіталу підприємства, економічну основу його 
формування та використання 

ПР35 
знати методику оцінки конкурентоспроможності підприємства та 
його продукції 

ПР36 
знати сучасні теорії та моделі розвитку підприємства, механізму 
трансформації підприємства в процесі розвитку 

ПР37 
знати значення економічної безпеки підприємства та його 
антикризової діяльності 

ПР38 

здатність стратегічного, тактичного та оперативного планування, 
планування обсягів діяльності, необхідних ресурсів, зовнішніх та 
внутрішніх обмежень та ризиків 

ПР39 

здатність обґрунтування обсягів виробництва та реалізації продукції 
підприємства, його виробничої потужності, потреби підприємства у 
матеріальних ресурсах 

ПР40 

здатність до аналізу та планування ресурсів, які необхідні 
підприємству, розробки політики формування та використання 
трудових, майнових та фінансових ресурсів 

ПР41 

здатність аналізу та планування доходів, поточних витрат та 
фінансових результатів від операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності підприємства 

ПР42 
здатність обґрунтування ефективності інвестиційних та інноваційних 
проектів 

ПР43 
здатність оцінки фінансово-майнового стану підприємства, його 
конкурентоспроможності, загрози банкрутства 

ПР44 

знати основні функції фінансів і їхню роль в економіці країни; основні 
принципи побудови фінансової системи держави; особливості 
побудови фінансової системи України  

Фінанси 

ПР45 

знати бюджет держави і бюджетний процес; основи побудови 
податкової системи та особливості сучасної податкової системи 
України 

ПР46 

знати основи фінансової математики; фінансовий ринок в двох його 
складових; основні фінансові інструменти; кредит і кредитування; 
страховий бізнес 

ПР47 
вміти вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах 
фінансової системи 

ПР48 
вміти аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному 
фінансовому ринку 

ПР49 
вміти обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих 
завдань фінансового характеру тощо 

ПР50 

знати теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких 
економічних категорій, як гроші, валюта, кредит, грошовий, 
фінансовий та валютний ринки  

Гроші та 
кредит 
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ПР51 
визначати методологічні засади формування, розвитку та діяльності 
банків; грошової, валютної, кредитної та банківської систем 

ПР52 

знати теоретичні аспекти функціонування та розвитку фінансів в 
умовах ринкової економіки; діяльності податкової та бюджетної 
систем 

ПР53 
орієнтуватись в питаннях формування та використання державних 
доходів 

ПР54 
орієнтуватись в питаннях утворення і розподілу грошових доходів 
підприємницьких структур 

ПР55 

знати теоретичні та практичні аспекти організації інфраструктури 
фінансового ринку та фінансового механізму зовнішньоекономічних 
відносин 

ПР56 знати загальні принципи економіко-математичних досліджень Економіко-
математичне 
моделювання 

ПР57 знати основні етапи в дослідженні конкретної економічної ситуації 

ПР58 знати сутність системного аналізу 

ПР59 

знати основні етапи побудови економіко-математичних моделей; 
етапи побудови моделі статистичного контролю якості продукції; 
етапи побудови моделі масового обслуговування; етапи побудови 
сіткової моделі; етапи побудови систем стимулювання 

ПР60 
знати що таке дисперсійний аналіз; практика застосування 
дисперсійного аналізу 

ПР61 

знати основні поняття прогнозування; основні властивості 
економічних рядів динаміки; модель часового ряду; особливості 
часових рядів; що таке трендова модель прогнозування та етапи її 
побудови 

ПР62 
знати що таке автокореляція; показники оцінки автокореляції; як 
будується авторегресивна модель 

ПР63 

вміти будувати модель статистичного контролю якості продукції; 
будувати та розв’язувати двофакторну дисперсійну модель; будувати 
та розв’язувати сіткову модель; будувати систему стимулювання 
робітників за допомогою математичних функцій; будувати трендову 
модель прогнозу 

ПР64 

вміти оцінювати автокореляцію за допомогою різних показників: 
коефіцієнтів автокореляції, критеріїв Дарбіна-Уотсона та Джона фон 
Неймана 

ПР65 

вміти будувати авторегресивну модель; розв’язувати авторегресивну 
модель; оцінювати можливість використання прогнозної моделі на 
практиці;  

ПР66 
вміти використовувати прикладні програми під час проведення 
розрахунків на ПЕОМ 

ПР67 

знати загальні поняття та підходи до формування системи облікових 
даних, що впливають на ефективність прийнятих управлінських 
рішень 

Бухгалтерсь-
кий облік та 

аудит 

ПР68 
знати основи бухгалтерського обліку і аудиту та їх сучасної 
парадигми у системі управління підприємством 

ПР69 знати принципи бухгалтерського обліку і аудиту 

ПР70 знати методики бухгалтерського обліку і аудиту  

ПР71 
формувати системи облікових даних, що впливають на ефективність 
прийнятих управлінських рішень 

ПР72 
вміти здійснювати моніторинг існуючої інформаційної системи 
бухгалтерського обліку 
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ПР73 
оцінювати господарські засоби і джерела їх утворення, а також 
достовірність їх відображення у звітності 

ПР74 використовувати ефективну обліково-контрольну систему управління 

ПР75 знати теоретичні основи сутності оподаткування підприємств та 

фізичних осіб 

Податкова 

система 

України ПР76 знати розвиток податкової системи в Україні, її порівняльну 

характеристику з податковими системами країн з розвинутими 

ринковими відносинами 

ПР77 знати податковий облік і його відмінності від бухгалтерського 

ПР78 знати методи апеляційного узгодження податкових спорів 

ПР79 володіти методами нарахування та сплати податків всіх рівнів, які 

спрямовуються як до державного бюджету України, так і до місцевих 

бюджетів 

ПР80 володіти методами камеральної та документальної перевірки 

податкової звітності 

ПР81 вміти здійснювати нарахування всіх видів податків, що сплачують 

юридичні та фізичні особи та оформляти результати розрахунків в 

податкових деклараціях 

ПР82 вміти нараховувати податки для підприємств різних форм власності 

ПР83 володіти методами оподаткування банківських та страхових установ 

ПР84 мати навички податкового планування 

ПР85 
знати місце маркетингу в структурі управління підприємством та 

функціонування його маркетингового середовища 

Маркетинг 

ПР86 

знати процес управління маркетингом; елементи комплексу 

маркетингу; маркетингові стратегії фірми та методи визначення 

цільового ринку, принципи сегментації і позиціонування 

ПР87 
вміти аналізувати маркетингове середовище підприємства; проводити 

сегментацію ринків 

ПР88 

розробляти комплекс маркетингу: товар, його три рівні, асортимент; 

цінову політику підприємства; методи поширення на ринку; комплекс 

маркетингових комунікацій товару (реклама, стимулювання збуту, 

особистий продаж, паблік рилейшинз); диверсифікаційну стратегію; 

етапи життєвого циклу товару 

ПР89 

знати методи встановлення причино-наслідкових зв’язків між 

елементами виробничих систем, їх критичне осмислення з 

урахуванням конкретних виробничих умов 

Менеджмент  

ПР90 знати методи збору, аналізу та узагальнення інформації 

ПР91 
знати способів співставлення фактів, отриманих із різних джерел і 

методів їх використання для інноваційних розробок 

ПР92 

знати сучасні методи оперативного планування робот виробничих 

підрозділів на підприємстві, їх критичне сприйняття і вимірювання у 

відповідності до конкретних організаційно-технічних умов 

виробництва 

ПР93 
знати методи розподілу робіт між виконавцями з урахуванням закону 

синергії 

ПР94 

розуміти необхідність делегування повноважень підлеглим, знати 

правила делегування повноважень і відповідальності; розуміти, що 

при делегуванні повноважень відповідальність залишається на 

керівникові 
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ПР95 

розуміти необхідність своєчасного реагування на поведінку 

підлеглих; знати методи стимулювання та покарання робітників з 

урахуванням ситуації, що складається на підприємстві 

ПР96 

знати основні принципи і методи мотивації персоналу підприємства; 
критично їх оцінювати, коригувати у залежності від ситуації, що 
складається на підприємстві 

ПР97 

розуміти необхідність контролю діяльності підлеглих, знати методи 
здійснення контролю ходу виробництва і способи його оперативного 
регулювання 

ПР98 

знати економічні, технологічні, адміністративно-розпорядчі, 
соціально-психологічні методи менеджменту і критично їх 
осмислювати у залежності від ситуації 

ПР99 

знати особливості становлення і розвитку соціального середовища на 
підприємстві, формування морально-психологічного клімату в 
колективі 

ПР100 

розуміти значення сучасного прийняття ефективних управлінських 
рішень; знати технологію їх розробки, аналізу альтернативних 
варіантів, вибору, прийняття та реалізації 

ПР101 

розуміти необхідність організаційних змін на підприємстві; критично 
осмислювати організаційну систему на підприємстві; володіти 
методами управління організаційними змінами, у тому числі і в 
складних умовах 

ПР102 

розуміти значення і роль комунікацій у системі управління; знати 
метод налагодження комунікаційних зв’язків на підприємстві або 
його підрозділах 

ПР103 володіти методами оцінки ефективності менеджменту 

ПР104 
вміти встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між процесам 
виробництва і управління на підприємстві 

ПР105 

вміти планувати роботу підприємства, підрозділу, у тому числі в 
умовах швидкозмінного попиту на продукцію підприємства, 
враховуючи інноваційну складову у роботі підприємства 

ПР106 знати призначення та функції бюджету, сутність, складові та 
стратегічні перспективи бюджетної політики  

Бюджетна 
система 
України ПР107 знати бюджетний процес на загальнодержавному і місцевому рівнях 

ПР108 знати основи управління бюджетним дефіцитом 

ПР109 знати поняття та структуру бюджетного устрою та бюджетної 
системи 

ПР110 знати особливості використання інструментарію міжбюджетних 
відносин 

ПР111 знати сутність та характеристику доходів та видатків бюджетів різних 
рівнів 

ПР112 знати сутність та особливості управління державним боргом; вміти 
формулювати задачі бюджетної політики 

ПР113 вміти визначати напрями бюджетної політики; аналізувати змини в 
бюджетному законодавстві 

ПР114 вміти аналізувати концептуальні основи функціонування дефіциту 
бюджету 

ПР115 вміти оцінювати джерела фінансування бюджетного дефіциту 

ПР116 вміти розробляти заходи щодо забезпечення фінансування бюджетів 

ПР117 вміти визначати напрями вдосконалення управління державним 
боргом 
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ПР118 володіти методами бюджетного планування, прогнозування і 
контролю у бюджетних установах; методикою розробки та виконання 
Державного та місцевих бюджетів, управлінськими рішеннями в 
діяльності бюджетних установ 

ПР119 знати методи обробки економічної інформації, способи та прийоми 
економічного аналізу 

Економічний 
аналіз 

ПР120 знати порядок організації проведення аналітичних робіт на 
підприємстві 

ПР121 вміти застосовувати різні методи в економічному аналізі  

ПР122 вміти виявляти резерви підвищення результатів господарювання та 
розраховувати їх величину 

ПР123 вміти використовувати прикладні програми під час проведення 
розрахунків на ПЕОМ 

ПР124 

знати основи побудови та реформування системи 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України; 
організацію систем соціального страхування окремих зарубіжних 
країн 

Соціальне 
страхування 

ПР125 

знати законодавчі та нормативно-правові засади функціонування 
державних позабюджетних фондів соціального страхування в Україні; 
організаційні основи функціонування органів позабюджетних фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування 

ПР126 

знати принципи формування державних соціальних стандартів і 
нормативів України; порядок надання матеріальної допомоги особам, 
які переміщуються з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної операції 

ПР127 

вміти визначати розмір субсидії для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг; розраховувати розмір різних видів 
державної соціальної допомоги 

ПР128 

вміти розраховувати розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування залежно від класу професійного 
ризику виробництва та категорії платника 

ПР129 

вміти розраховувати величину страхових виплат та страхових послуг 
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на 
випадок тимчасової втрати працездатності, від нещасних випадків на 
виробництві, безробіття 

ПР130 

вміти розраховувати розмір різних видів пенсії. обчислювати 
страховий стаж, розрахунковий період та середню заробітну плату 
(грошову забезпечення, дохід) за ознакою страхового випадку та 
категорією застрахованої особи 

ПР131 
знати специфіку механізму функціонування зовнішньо-економічної 
діяльності в Україні на сучасному етапі 

Зовнішньо-
економічна 
діяльність ПР132 знати нормативну базу щодо регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств 

ПР133 знати особливості та тенденції сучасного етапу розвитку світового 
ринку 

ПР134 знати критерії відбору міжнародних ринків; принципи вибору способу 
виходу на зовнішні ринки 

ПР135 знати особливості товарної та цінової політики на світових ринках 

ПР136 застосовувати методи оцінки тенденцій, суперечностей та доцільності 
діяльності у визначенні головних напрямків зовнішньоекономічної 
діяльності для підприємств різних форм власності, що є суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності 
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ПР137 враховувати специфіку запровадження різних форм виходу на 
зовнішні ринки 

ПР138 знати особливості товарної та цінової політики на світових ринках 

ПР139 аргументувати рішення про вихід на зовнішні ринки; оцінювати 
кон’юнктуру зарубіжного ринку; планувати стратегію виходу на 
зовнішні ринки, обґрунтовуючи її вибір 

ПР140 розраховувати експортні ціни; здійснювати пошук та оцінку 
закордонних партнерів 

ПР141 вести підготовку і укладання міжнародних контрактів, розрахунки за 
ними 

ПР142 визначати ефективність укладених угод та зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства в цілому 

ПР143 володіти методами та способами визначення ефективності укладених 
угод та зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому 

ПР144 за результатами аналізу законодавчих та нормативних актів України, 
за допомогою зіставлення та порівняння приймати професійні 
рішення, адекватні державній економічній політиці 

ПР145 розраховувати показники ефективності зовнішньої торгівлі та 
інвестування 

ПР146 знати основні теоретичні положення, категорії та методи фінансового 
аналізу, вимоги та методологічні принципи проведення фінансового 
аналізу суб’єкту господарювання; джерела інформації для проведення 
фінансового аналізу підприємства 

Фінансовий 
аналіз 

ПР147 знати комплекс показників для різностороннього аналізу фінансового 
стану підприємства 

ПР148 знати сучасні класифікаційні ознаки інвестицій, структуру капіталу та 
активів підприємства; методи оцінки ефективності інвестицій 

ПР149 знати складові капіталу підприємства та методики оцінки його 
вартості; показники оцінки стану та ефективності використання майна 
підприємства 

ПР150 знати основні етапи аналізу грошових потоків на підприємстві; 
основні методи оптимізації грошових потоків; чинники, що 
впливають на його валовий прибуток та рентабельність власного 
капіталу 

ПР151 вміти визначати об’єкт, суб’єкт фінансового аналізу та його сутність; 
використовувати інформаційні ресурси для проведення фінансового 
аналізу підприємства 

ПР152 вміти виявляти структурні закономірності розвитку фінансово-
економічних процесів на підприємстві 

ПР153 вміти оцінювати наявність та ефективність використання оборотних 
активів суб’єкта господарювання 

ПР154 вміти проводити аналіз ліквідності балансу та рівень 
платоспроможності підприємства; проводити оцінку фінансової 
стійкості підприємства 

ПР155 вміти застосовувати показники, що характеризують використання 
інвестиційних ресурсів з метою оцінки ефективності інвестиційних 
проектів 

ПР156 вміти проводити оцінку складу, структури і джерел формування 
капіталу підприємства, визначати його середньозважену ціну 

ПР157 вміти проводити оцінку змін, що відбулися у пасиві балансу з погляду 
підвищення рівня фінансової стабільності підприємства та вміти 
визначати оптимальний варіант співвідношення власного і позикового 
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капіталу; проводити комплексну оцінку ефективності використання 
майна підприємства 

ПР158 вміти складати план грошових надходжень і виплат; проводити 
розрахунки грошового потоку прямим та непрямим методом 

ПР159 вміти проводити діагностику причин недостачі грошових коштів на 
підприємстві 

ПР160 вміти проводити аналіз прибутковості підприємства 

ПР161 метою семінару є закріплення, розширення та поглиблення 
теоретичних знань, практичних вмінь та навичок отриманих під час 
навчання, формування зацікавленості до майбутньої професіональної 
діяльності, ознайомлення з методами роботи економіста в структурах 
підприємств, установ, організацій 
володіти первинними навичками професійної діяльності; 
ознайомитися з основами організації економічних підрозділів 
підприємств 

Навчально-
науковий 
семінар з 
економіки 

ПР162 за результатами семінару ЗВО повинні знати: особливості діяльності 
підприємств різних галузей народного господарства; загальні основи 
створення та функціонування підприємств, установ та організацій; 
різноманітність організаційних структур, їх переваги та недоліки, 
особливості функціонування 

ПР163 за результатами семінару ЗВО повинні вміти: збирати усі необхідні 
матеріали для прийняття ґрунтовних рішень щодо аналізу сучасного 
стану розвитку підприємства; орієнтуватися в діловій документації і 
аналітичних матеріалах про діяльність підприємства; читати 
аналітичні довідки, знати технологічні схеми обробки інформації та 
прийняття рішень для ефективного функціонування підприємства 

ПР164 за результатами проходження навчальної практики ЗВО повинні 
оволодіти сучасними методами, формами організації та знаряддями 
праці у галузі їх майбутньої професії, удосконалити професійні 
вміння і навички для прийняття самостійних рішень під час 
конкретної роботи у реальних ринкових і виробничих умовах, 
систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у 
практичній діяльності 

Навчальна 
практика 

ПР165 за результатами проходження навчальної практики ЗВО повинні 
знати практичну організацію діяльності господарюючих суб’єктів та 
принципи їх функціонування; отримати навички використання 
теоретичних знань на практиці та вироблення конструктивних 
висновків на підставі показників діяльності підприємств 

ПР166 метою стажування на посаді є забезпечення взаємозв’язку між 
теоретичною і практичною підготовкою, розвиток навичок та вмінь 
аналітичної, проектно-дослідницької, інноваційної, організаційної та 
правоохоронної діяльності для вирішення проблем захисту економіки 
у сучасних умовах господарювання 

Стажування на 
посаді 

ПР167 за результатами стажування ЗВО повинні продемонструвати: 
– знання практичних можливостей застосування загального обсягу 
теоретичних знань;  
– уміння здобувати і аналізувати теоретичний та емпіричний 
матеріал, письмово викладати й обґрунтовувати свої думки;  
– уміння самостійно визначити проблему прикладного дослідження, 
оцінювати професійну ситуацію, розробляти програму дослідження та 
її представляти, надавати у обґрунтованій та доступній формі 
результати проведеної роботи;  
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– уміння критично осмислювати специфіку функціонування 
досліджуваного підприємства; обґрунтовувати механізм та 
інструменти координації та взаємодії підрозділів підприємства;  
– уміння розробити певні методичні рекомендацій щодо захисту 
економіки;  
– навички правового мислення, вміння критично обмірковувати 
проблемні питання, мати про них свою аргументовану думку; 
– уміння аналізувати комплексні проблеми безпеки, синтезувати нові 
ідеї в галузі захисту економіки;  
– уміння правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального 
та кримінально-процесуального права;  
–  уміння складати проекти процесуальних документів; 
– уміння визначати, юридично обґрунтовувати і відстоювати свою 
позицію;  
– своє юридичне мислення та здатність самостійно поповнювати і 
поглиблювати свої знання. 

ІII. Вибірковий цикл професійної підготовки за спеціалізацією 

Цикл дисциплін загального вибору (за вибором ВНЗ) 

ВЗР1 знати вимоги щодо забезпечення безпеки праці персоналу та захисту 

населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях 

Безпека життє-

діяльності та 

охорона праці ВЗР2 вміти мотивувати персонал на посилення особистої відповідальності 

за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів 

галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-

обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику 

ВЗР3 

знати поняття й особливості теорії держави та права; функції 

юридичної науки, її завдання на сучасному етапі; місце теорії держави 

і права в системі суспільних та юридичних наук 

Теорія 

держави і 

права 

ВЗР4 

знати поняття та ознаки держави; наукові погляди щодо сутності 

держави; особливості становлення державно-правової організації в 

Україні; поняття типу держави, фактори, які його визначають; поняття 

та структуру форми держави тощо 

ВЗР5 

знати поняття та сутність права; функції та принципи права; поняття 

та види джерел (форм) права; поняття, ознаки та структурні елементи 

системи права; функції та принципи правотворчості; поняття, сутність 

та призначення систематизації нормативно-правових актів; значення 

тлумачення в правотворчій та правозастосувальній діяльності; 

поняття, ознаки та види правової поведінки; особливості та предмет 

регулювання суспільних відносин; принципи та гарантії законності; 

типи (сім’ї) правових систем світу тощо 

ВЗР6 

здатність працювати як з нормативними актами внутрішнього 

законодавства, так і з міжнародними актами, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України та іншими міжнародними 

актами, а також тлумачити їх відповідно до конкретних обставин 

ВЗР7 

здатність формувати власну точку зору щодо успішного 

впровадження таких цінностей, як повага до прав людини та 

громадянина, демократична, соціальна, правова держава тощо 

ВЗР8 

здатність правильно оцінювати сутність та зміст конкретних 

державно-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному 

законодавстві, в тому числі на рівні актів Конституційного Суду 

України та відповідних підзаконних нормативно-правових 

документів, вивчати необхідні нормативно-правові акти 



33 

1 2 3 

ВЗР9 

здатність використовувати свої внутрішні якості у підвищенні 
ефективності професійної діяльності, досліджувати державно-правові 
явища, формувати наукові пошуки тощо 

ВЗР10 знати поняття та систему конституційного права як провідної галузі 

національного права України; основні етапи конституційного процесу 

в Україні; поняття, зміст та структуру Конституції України як 

Основного Закону держави 

Конституційне 

право 

ВЗР11 знати конституційні основи розбудови громадянського суспільства в 

Україні; конституційно-правові засади організації та функціонування 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

ВЗР12 знати зміст та практичні аспекти реалізації конституційних прав і 

свобод людини і громадянина; основні положення інституту 

конституційно-правової відповідальності як самостійного виду 

юридичної відповідальності; основи виборчого права та 

характеристику стадій виборчого процесу 

ВЗР13 знати конституційно-правові засади статусу Верховної Ради України 

та організації її роботи; основи конституційно-правового статусу 

Президента України; систему та порядок формування органів 

виконавчої влади в Україні 

ВЗР14 знати конституційно-правові засади системи та організації роботи 

органів судової влади в Україні; порядок формування та 

функціонування Конституційного Суду України; правові основи, 

систему і гарантії місцевого самоврядування в Україні; 

конституційно-правові засади територіального устрою України та 

особливості правового статусу Автономної Республіки Крим; 

конституційно-правові засади національної безпеки та оборони 

України 

ВЗР15 вміти працювати як з нормативними актами внутрішнього 

законодавства так і з міжнародними актами, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України та іншими міжнародними 

актами, а також тлумачити їх відповідно до конкретних обставин 

ВЗР16 вміти формувати власну точку зору щодо успішного впровадження 

таких цінностей як повага до прав людини та громадянина, 

демократична, соціальна, правова держава тощо 

ВЗР17 вміти правильно оцінювати сутність та зміст конкретних 

конституційно-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному 

конституційному законодавстві, в тому числі на рівні актів 

Конституційного Суду України та відповідних підзаконних 

нормативно-правових документів, застосовувати необхідні 

конституційно-правові акти 

ВЗР18 знати систему кримінального законодавства і права; принципи, мету і 
завдання кримінального права; методологію кримінального права; 
зміст всіх інститутів кримінального права та їх органічний 
взаємозв'язок 

Захист 
економіки 

кримінально-
правовими 
засобами ВЗР19 вміти використовувати знання в практичний діяльності при 

розв'язанні типових ситуацій вчинення правопорушень у сфері 
економіки, правильно тлумачити чинне законодавство, що регулює 
захист економіки 

ВЗР20 володіти кримінально-правовими поняттями і категоріями; вміло 
використовувати набуті під час навчання навички в практичній 
діяльності при тлумаченні норм кримінального права 
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ВЗР21 володіти кримінально-процесуальними поняттями і категоріями; 

вміло використовувати набуті під час навчання навички в практичній 

діяльності при тлумаченні норм кримінально-процесуального права та 

провадження фінансового розслідування 

Кримінальний 

процес 

ВЗР22 Вміти використовувати процесуальні форми взаємодії підрозділів 

фінансового розслідування з оперативними підрозділами та з іншими 

службами органів внутрішніх справ України 

ВЗР23 Використовувати правила застосування кримінального 

процесуального закону в умовах конкуренції правових норм, а також 

правила застосування аналогії закону і аналогії права під час 

фінансового розслідування 

ВЗР24 знати основні концептуальні положення загальної теорії 

криміналістики; систему окремих криміналістичних теорій і вчень; 

криміналістичні поняття та категорії; закони і тенденції розвитку 

науки 

Криміналіс-

тика  

ВЗР25 вміти використовувати положення та рекомендації криміналістики 

щодо тактики побудови і перевірки версій, планування фінансових 

розслідувань, тактичних прийомів провадження слідчих (розшукових) 

дій, тактичних операцій, використання спеціальних знань і взаємодії 

слідчого з оперативними підрозділами, державними установами, 

підприємствами, громадськістю та засобами масової інформації 

ВЗР26 застосовувати прийоми і методи виявлення, фіксації та вилучення 

слідів злочину і злочинця, а також їх попереднього дослідження; 

використовувати одержану під час дослідження джерел матеріальних 

та ідеальних відображень інформації в розкритті, розслідуванні та 

попередженні злочинів у економічній та фінансовій сфері 

ВЗР27 знати поняття, задачі, правові основи оперативно-розшукової 

діяльності; систему суб’єктів оперативно-розшукової діяльності; 

завдання ОРД та її місце в системі правоохоронної діяльності 

Правові 

основи 

оперативно-

розшукової 

діяльності 
ВЗР28 знати підстави для проведення ОРД та гарантії законності під час її 

здійснення; обов’язки та права оперативних підрозділів 

правоохоронних органів; правові та процедурні гарантії забезпечення 

прав і свобод людини під час здійснення оперативно-розшукових 

заходів 

ВЗР29 володіти процедурою санкціонування конкретних оперативно-

розшукових заходів, правилами документального оформлення і 

використання отриманих матеріалів оперативно-розшукової 

діяльності у кримінальному судочинстві 

ВЗР30 використовувати норми законодавства, що регламентує оперативно-

розшукову діяльність з метою визначення правових підстав 

здійснення та припинення оперативно-розшукової діяльності 

ВЗР31 знати поняття та історичні передумови виникнення та розвитку 

рейдерства; об’єкти рейдерства 

Протидія 

рейдерству в 

корпоративних 

відносинах 
ВЗР32 знати кримінологічну характеристику рейдерства; віктимологічні 

проблеми рейдерства 

ВЗР33 знати методи протидії рейдерству та оцінки їх ефективності 

ВЗР34 вміти застосовувати загальні та спеціальні алгоритми протидії 

рейдерству, самостійно працювати з нормативно-правовими актами 

Цикл дисциплін вільного вибору ЗВО 

ВВР1 знати понятійно-категоріальний апарат психології Психологія 
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ВВР2 знати предмет психології; методи психології; галузі психології; 
функції психіки; основні напрями розвитку психологічної науки; 
сутність психічних процесів 

ВВР3 знати психологічні особливості особистості; психічні властивості 
особистості; психічні стани особистості 

ВВР4 знати структуру, функції, засоби спілкування; психологічні основи 
навчально-пізнавальної діяльності; психологію виховання; завдання 
та основні напрями виховання; сутність, функції, етапи, принципи 
перевиховання; основні психологічні засоби запобігання девіантної 
поведінки 

ВВР5 знати психологічні передумови особистісного зростання і 
професійного самовизначення; емоційно-вольову регуляцію та 
саморегуляцію особистості; психологічні особливості спілкування; 
психологічні механізми засвоєння знань; шляхи запобігання та 
вирішення конфліктів 

ВВР6 вміти аналізувати особисту професійну діяльність з точки зору 
психологічної науки; використовувати психологічні знання про 
особистість в професійній діяльності; організовувати на науковій 
психологічній основі спілкування в колективі, відносини з 
підлеглими, керівниками, громадянами; організовувати на наукових 
засадах процес виховання співробітників та підлеглих, а також 
самовиховання і самоосвіти 

ВВР7 вміти застосовувати методи отримання психологічних знань; 
враховувати професійно важливі якості, необхідні для ефективної 
професійної діяльності 

ВВР8 вміти аналізувати психологічні ситуації; здійснювати пошукову, 
евристичну діяльність 

ВВР9 вміти застосовувати психологічні знання в процесі вирішення 
професійних завдань; надавати психологічну оцінку мотивам, діям, 
засобам та наслідкам дій людини 

ВВР10 знати понятійно-категоріальний апарат соціології, її предмет, 
структуру, закони та функції 

Соціологія 

ВВР11 знати історичний шлях розвитку світової та вітчизняної соціологічної 
думки; загальний зміст соціологічних теорій 

ВВР12 знати питання методології, методики та технології конкретно-
соціологічних досліджень, шляхи реалізації результатів соціологічних 
досліджень та соціальних технологій у практичній діяльності 

ВВР13 вміти використовувати соціальні технології у профорієнтаційній та 
профадаптаційній роботі з кадрами, при укріпленні трудової 
дисципліни, поліпшенні соціально-психологічного клімату в 
колективі, розв’язанні міжособистісних і групових конфліктів, 
використанні соціальних резервів виробництва 

ВВР14 вміти аналізувати специфіку соціальних та соціально-психологічних 
явищ і процесів у суспільстві, трудовому колективі, сім’ї 

ВВР15 вміти використовувати на практиці результати емпіричних 
соціологічних досліджень 

ВВР16 вміти здійснювати соціальне управління і, зокрема, соціоінженерну 
діяльність: діагностувати стан соціально-психологічного клімату в 
колективі, причини наявних конфліктів, міру використання 
соціальних резервів виробництва 

ВВР17 знати понятійно-категоріальний апарат народної психології  Народна 
психологія ВВР18 знати завдання та історію виникнення етнопсихології, як напрямку 

наукового знання, методи етнопсихологічних досліджень 
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ВВР19 знати теоретичні та практичні аспекти етнопсихології особистості; 
статичні та динамічні характеристики етносу 

ВВР20 знати етнопсихологічні проблеми спілкування; психологічні аспекти 
міжетнічних відносин; психологічні аспекти етнічної культури як 
регулятора соціальної поведінки 

ВВР21 вміти формулювати проблему, яка розглядається; визначати проблему 
що стосується предмета вивчення; аналізувати проблему; 
інтерпретувати отримані результати, робити висновки та давати 
рекомендації 

ВВР22 вміти застосовувати методи отримання етнопсихологічних знань; 
враховувати професійно важливі якості, необхідні для ефективної 
професійної діяльності 

ВВР23 вміти застосовувати різні методи дослідження в етнопсихології; 
використовувати різноманітні методики для дослідження 
психологічних особливостей етносу 

ВВР24 вміти надавати консультації щодо застосовування певних стратегій 
поведінки для подолання етнічного конфлікту 

ВВР25 вміти консультувати щодо особливостей спілкування з 
представниками різних етнічних спільностей 

ВВР26 знати етичні і психологічні якості учасників ділового спілкування Етика та 
естетика  ВВР27 знати моральні вимоги до стосунків 

ВВР28 знати сучасні технологічні можливості службових нарад, інших форм 
ділового спілкування 

ВВР29 знати моральні принципи, норми і правила етикету 

ВВР30 вміти користуватися вихідними принципами гуманістичної моральної 
теорії, визначати моральну та естетичну складову людських вчинків і 
відносин, застосовувати для їх аналізу основні категорії етики та 
естетики, надавати відповідну моральну оцінку суспільним явищам і 
подіям 

ВВР31 вміти використовувати знання з етики та естетики на практиці 

ВВР32 вміти вести ділові бесіди, переговори, наради 

ВВР33 вміти створити власний і корпоративний імідж 

ВВР34 знати способи створення та побудови текстів презентації, вимоги до 
оформлення слайдових презентацій 

Мистецтво 
презентації 

ВВР35 знати основні характеристики логічної побудови презентацій (теза, 
аргументи, демонстрація) і технологію їх створення в редакторі 
MSPowerPoint, на сайті Prezi.com 

ВВР36 вміти створювати індивідуальні презентації різної складності, 
ураховуючи специфіку аудиторії 

ВВР37 вміти демонструвати презентації та розміщувати їх на веб-ресурсах, а 
також аналізувати власні та чужі сценарії риторичної поведінки під 
час усної презентації 

ВВР38 знати основні етапи та здобутки історичного розвитку докласичної 
(донаукової) економічної думки на різних стадіях економічного 
розвитку суспільства 

Історія 
економічних 

вчень 

ВВР39 знати історичні етапи еволюції класичної школи політичної економії, 
яка започатковувала розвиток економічної науки 

ВВР40 знати альтернативні класичній школі напрями економічної думки ХІХ 
ст. у складі історичного напряму, соціально-утопічних економічних 
учень, економічних учень ідеологів дрібнотоварного виробництва, 
економічної теорії марксизму, економічних учень соціал-демократії 
ХІХ та ХХ ст. 
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ВВР41 знати зміст маржинальної революції та теоретичний внесок основних 
шкіл маржиналізму 

ВВР42 знати формування та розвиток неокласичної економічної теорії на 
межі ХІХ-ХХ ст. 

ВВР43 знати основні напрями економічної теорії ХХ ст. та сучасності: 

інституціоналізм (традиційний, новий), кейнсіанство (теорія 

Дж.М.Кейнса, течії неокейнсіанства, посткейнсіанство, нове 

кейнсіанство), сучасна неокласика (неолібералізм, неоконсерватизм) 

ВВР44 вміти розрізняти змістовне наповнення різних історичних етапів 

розвитку економічних учень, знати їх основних представників, 

розуміти їх теоретичний внесок, найвагоміші здобутки та ознаки 

історичної обмеженості економічних поглядів та обґрунтованих на 

цій основі принципів економічної політики 

ВВР45 вміти встановлювати органічний зв'язок між позитивними на 

нормативними теоретичними поглядами представників різних 

економіко-теоретичних традицій, напрямів, течій, шкіл тощо 

ВВР46 розуміти основні проблеми економічної теорії у її історичному 

розвитку, їх взаємозв’язок з процесами, що відбувались(ються) в 

суспільстві 

ВВР47 володіти категоріальним апаратом, що репрезентує різні наукові 

традиції, напрями, течії, школи, теорії тощо 

ВВР48 вміти виокремити основні теоретико-методологічні засади провідних 

напрямів, течій, шкіл, бачити їх функціонально-методологічні 

можливості, порівняльні переваги та недоліки 

ВВР49 знати сутність продуктивних сил, основних понять та категорій 

регіональної економіки 

Регіональна 
економіка 

ВВР50 знати структуру і форми територіальної організації з урахуванням 

подальшого розвитку суспільного і територіального поділу та 

інтеграції праці 

ВВР51 вміти використовувати переваги регіону і підбирати конкретні засоби 

та інструменти для належного управління продуктивними силами 

регіону 

ВВР52 вміти здійснювати оцінку впливу факторів на розвиток продуктивних 

сил та визначати вплив територіального поділу праці на структуру 

господарства 

ВВР53 усвідомлювати особливості розвитку економічного районування та 

формування сучасної сітки економічних районів 

ВВР54 вміти аналізувати, раціонально та критично оцінювати систему 

територіального поділу праці, раціонально застосовувати інструменти 

регулювання регіонального відтворення 

ВВР55 вміти аналізувати галузеву структуру господарства та визначати 

тенденції розвитку господарського комплексу України 

ВВР56 знати зміст сучасної ринкової економіки для застосування його у 

професійній практичній діяльності 

Ринкова 
економіка 

ВВР57 знати теоретико-методологічний зміст категоріально-понятійного 

апарату навчальної дисципліни з метою його застосування в 

професійній діяльності 

ВВР58 знати суть та необхідність формування стратегії соціально-

економічного розвитку, суть соціально-економічного прогнозування в 

системі державного регулювання економіки, методику складання 

економічних прогнозів 
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ВВР59 вміти тлумачити теорії регулювання економіки, роль держави в 

економіці, форми впливу держави на економіку, характеристику 

методів регулювання економіки, систему органів управління та 

регулювання економіки 

ВВР60 вміти вільно орієнтуватися в тенденціях змін економічного зростання; 

розв’язувати теоретичні і практичні завдання сучасних економічних 

циклів, механізмів регулювання ринкової кон’юнктури 

ВВР61 вміти визначати пріоритетні галузі, механізми структурної 

перебудови економіки, основні напрямки інвестиційної діяльності 

ВВР62 вміти використовувати знання з ринкової економіки як підґрунтя для 

набуття досвіду в сфері зовнішньоекономічній діяльності, 

здійснювати та регулювати діяльність суб'єктів державного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності, регулювати зовнішню 

торгівлю, міжнародні інвестиційні процеси 

ВВР63 вміти застосовувати методи дослідження та аналізу сучасного стану 

національної економіки, вітчизняного ринку та існуючих механізмів 

його регулювання, визначати вплив різних факторів на економічний 

розвиток країни 

ВВР64 знати основні лінгвістичні поняття та терміни; основи професійної 

комунікації в писемній та усній формах 

Риторика 

ВВР65 знати сутність і сучасний статус риторики; поняття про ораторське 

мистецтво, співвідношення термінів «ораторське мистецтво», 

«риторика», «красномовство», «комунікативна діяльність», 

«комунікативна культура», «ділове спілкування» 

ВВР66 знати історичні традиції риторики; класифікаційні ознаки родів і видів 

риторики; історичні витоки риторики, традиції ораторського 

мистецтва 

ВВР67 знати специфіку, різновиди і жанри публічного мовлення, етапи 

підготовки до виступу; сучасні вимоги до промовця; методи 

риторичного аргументування 

ВВР68 знати принципи безконфліктного спілкування; прийоми активізації 

уваги слухачів; етикет професійного спілкування 

ВВР69 культивувати український мовленнєвий етикет; удосконалювати 

професійну мовленнєву культуру 

ВВР70 вміти редагувати писемні та усні тексти щодо переконливості, 

аргументованості, доказовості, зрозумілості, дохідливості, ясності 

інформації 

ВВР71 знати фундаментальні розділи соціальної психології, що необхідні для 

дослідницької та практичної діяльності  

Соціальна 

психологія 

ВВР72 мати уявлення про історичний процес розвитку та сучасний стан 

соціально-психологічного знання 

ВВР73 знати основні закономірності про спілкування та міжособистісну 

взаємодію  

ВВР74 знати закономірності функціонування соціальних спільнот – великих і 

малих груп 

ВВР75 знати основні закономірності соціальної поведінки особистості, її 

соціально-психологічних якостей та особливостей соціалізації 

ВВР76 вміти аналізувати, систематизувати і класифікувати теоретичні 

підходи в соціальній психології, дані експериментальних досліджень 

та дослідницьких програм 
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ВВР77 вміти виділяти, аналізувати соціально-психологічні проблеми; 
підбирати адекватні способи вирішення соціально-психологічних 
проблем 

ВВР78 вміти формулювати робочі гіпотези та визначати дослідницькі 
завдання; використовувати дослідницькі техніки при вивченні 
психологічних явищ 

ВВР79 Знати місце і роль конфліктології у системі соціальних наук, основні 
категорії конфліктології, природні й соціальні витоки конфлікту, 
найважливіші проблеми сучасної конфліктології; що пов’язані із 
соціальними конфліктами в Україні 

Конфлікто-
логія 

ВВР80 знати онтологічні, антропологічні, аксіологічні та інституціональні 
проблеми конфліктології як науки; форми і види конфліктів; сутність, 
походження та практичну спрямованість теорій розгортання конфлікту 

ВВР81 знати методологію пізнання конфлікту; зв’язок конфліктології з 
гуманітарними, соціально-економічними та загальноюридичними 
дисциплінами 

ВВР82 вміти грамотно виражати і аргументовано обґрунтовувати свою точку 
зору щодо проблем конфліктології; вільно оперувати поняттями і 
категоріями конфліктології 

ВВР83 вміти орієнтуватися у визначальних онтологічних, антропологічних, 
аксіологічних засадах осмислення конфлікту 

ВВР84 вміти виявляти у законодавчій базі ідеї, принципи, світоглядні позиції, 
які дозволяють регулювати конфліктом, долати його на різних рівнях 
професійної взаємодії 

ВВР85 вміти застосовувати знаннєвий та методологічний інструментарій 
конфліктології у повсякденній професійній діяльності 

ВВР86 знати програмні засоби забезпечення безпеки; принципи роботи в 

комп'ютерних мережах, баз даних та інтернет-ресурсів 

Сучасні 

інформаційні 

технології 

захисту даних 
ВВР87 знати сучасні уявлення про призначення, структуру та принципи 

побудови інформаційних і комунікаційних систем 

ВВР88 знати планування й реалізацію відповідних заходів щодо захисту 

інформації в інформаційних і комунікаційних системах 

ВВР89 знати теорію й методи захисту для забезпечення безпеки інформації в 

інформаційних і комунікаційних системах 

ВВР90 знати структуру і методи роботи з базами даних та знань; принципи 

роботи операційних систем 

ВВР91 знати основи проектування баз даних та розподілені системи обробки 

інформації, що мають необхідні характеристики забезпечення безпеки 

даних відповідно до вимог стандартів інформаційної безпеки 

ВВР92 вміти практично вирішувати завдання захисту програм та даних ІКС 

програмно-апаратними засобами та давати оцінку якості прийнятих 

рішень 

ВВР93 вміти практично вирішувати завдання захисту в операційних системах 

та давати оцінку якості прийнятих рішень 

ВВР94 вміти реалізовувати системи захисту інформації в ІКС відповідно до 

стандартів з оцінки захищених систем 

ВВР95 вміти реалізовувати захист інформації в системах передачі даних та 

системах зв’язку 

ВВР96 знати методи перевірки статистичних гіпотез; статистичні критерії 
оцінки параметрів моделі; методи оцінки параметрів множинної 
регресійної моделі 

Комп’ютерна 
бізнес-

статистика 
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ВВР97 знати методи динамічної кластеризації; методи просторової 
кластеризації; основні принципи дискримінантного аналізу 

ВВР98 знати етапи проведення факторного аналізу; засоби проведення 
інтелектуального аналізу даних 

ВВР99 вміти аналізувати причинно-наслідкові зв'язки в економічних 
процесах; визначати параметричні та непараметричні критерії для 
розподілу величин 

ВВР100 вміти визначати метод проведення аналізу бізнес процесів; находити 
оптимальний варіант управлінського рішення певної проблеми 

ВВР101 вміти проводити редукцію даних методами факторного аналізу;  

ВВР102 вміти застосовувати інтелектуальний аналіз даних для вирішення 
певних підприємницьких завдань 

ВВР103 знати принципи застосування новітніх інформаційних систем і 

технологій в управлінні підприємством 

Застосування 

інформаційних 

технологій в 

економіці 
ВВР104 знати сучасний стан і напрямки розвитку комп'ютерної техніки і 

програмних продуктів, їх найбільш важливі характеристики 

ВВР105 знати послідовність створення інформаційних технологій, розуміти 

суть основних етапів такого процесу 

ВВР106 вміти працювати із прикладним програмним забезпеченням які 

застосовуються більшістю вітчизняних та закордонних підприємств 

для збору та аналізу первинної управлінської інформації та прийняття 

управлінських рішень у сфері управління підприємством 

ВВР107 вміти грамотно ставити (формулювати) завдання перед розробниками 

програмного забезпечення для будь-якого підприємства. 

ВВР108 знати поняття та ознаки державної, службової та комерційної 

таємниці 

Основи 

охорони 

державної 

таємниці та 

конфіденцій-

ної інформації 

в економічній 

та фінансовій 

сферах 

ВВР109 знати зміст, завдання, принципи та основні положення, які 

встановлюють умови і порядок здійснення роботи з інформацією з 

обмеженим доступом 

ВВР110 знати систему законодавства про захист державної та службової 

таємниці; способи і форми захисту державної та службової таємниці 

ВВР111 знати порядок роботи з матеріалами обмеженого грифу користування; 

вимоги перебування у режимних приміщеннях 

ВВР112 знати основні ознаки інформаційного суспільства; основні тенденції 
розвитку ІТ-ринку; сферу застосування smart-рішень; 

Соціально-
економічні 

основи 
розвитку 

інформацій-
ного 

суспільства 

ВВР113 знати проблеми та організаційні заходи з впровадження та розвитку 
електронного урядування; зарубіжний та національний досвід 
використання електронного урядування 

ВВР114 знати зміст і сутність управління інформаційними ризиками та 
забезпечення інформаційної безпеки; принципи забезпечення 
інформаційної безпеки 

ВВР115 знати технологію організації е-аукціонів та е-виборів; в яких сферах 
бізнесу можна застосовувати блокчейн 

ВВР116 вміти користуватися прикладними системи, що забезпечують е-
сервіси та послуги e-уряду 

ВВР117 вміти використовувати світові інформаційні ресурси в повсякденній 
діяльності; управляти інформаційними ресурсами та інформаційними 
системами 

ВВР118 вміти аналізувати, синтезувати, критично резюмувати і представляти 
інформацію; орієнтуватися основних трендах ІТ-ринку 
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ВВР119 вміти давати характеристику стану інформаційної безпеки; 
класифікувати та аналізувати загрози інформаційній безпеці 

ВВР120 вміти вирішувати проблеми бізнесу і соціуму за допомогою 
інструментів біткойну і блокчейну 

ВВР121 знати поняття та загальну характеристику злочинів в сфері 
господарської діяльності 

Економічні 
злочини 

ВВР122 знати кримінально-правову характеристику злочинів в сфері 
кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України 

ВВР123 знати кримінально-правову характеристику злочинів в сфері 

підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності 

господарюючих суб’єктів 

ВВР124 знати кримінально-правову характеристику злочинів у сфері 

банкрутства  

ВВР125 знати кримінально-правову характеристику злочинів у сфері 

використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів  

ВВР126 знати кримінально-правову характеристику злочинів у сфері 

обслуговування споживачів 

ВВР127 знати кримінально-правову характеристику злочинів у сфері 

приватизації державного та комунального майна 

ВВР128 вміти науково обґрунтовано та аргументовано оцінювати з позицій 

кримінального законодавства анти суспільні прояви, учасниками яких 

є суб’єкти господарської діяльності 

ВВР129 вміти методологічно грамотно визначати місце та роль конкретної 

правової норми в структурі загальної та особливої частин 

Кримінального кодексу України 

ВВР130 володіти навичками виявлення та запобігання злочинам в сфері 

господарювання 

ВВР131 знати основні види та організаційно-правові форми підприємництва Основи 
підприєм-
ницької 

діяльності 

ВВР132 знати функції та принципи здійснення підприємництва 

ВВР133 знати фактори зовнішнього середовища прямого та непрямого впливу 

на підприємницьку діяльність 

ВВР134 знати технологію та основні етапи заснування підприємницької 

справи 

ВВР135 знати структуру процесу оцінки й управління ризиками; шляхи 

розвитку підприємництва 

ВВР136 знати сутність, види та елементи підприємницької культури 

ВВР137 вміти виділяти значення та особливості підприємництва в економіках 

розвинутих країн світу 

ВВР138 вміти оцінювати вплив зовнішніх факторів на здійснення 

господарської діяльності суб'єктами підприємництв 

ВВР139 вміти обґрунтовувати вибір найбільш привабливих напрямів 

діяльності з різних видів підприємництва 

ВВР140 вміти оцінювати рівень ризикованості заснування підприємницької 

справи та визначати напрямки зниження ризику нового бізнесу 

ВВР141 вміти обирати оптимальну стратегію коопераційних зв'язків для 

розвитку власного бізнесу 

ВВР142 вміти застосовувати етичні норми поведінки підприємця в умовах 

конкурентного середовища 

ВВР143 знати місце складного інституту податкового права в системі 

фінансового права 

Податкове 
право 
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ВВР144 знати співвідношення податкового права з іншими інститутами 

фінансового права та галузями права 

ВВР145 знати особливості предмету податкового права; джерела податкового 

права; поняття і зміст податкових правовідносин та податкових норм 

ВВР146 знати поняття та зміст правового механізму основних видів податків 

та інших обов’язкових платежів в Україні, структуру та функції 

підрозділів державної податкової служби, права і обов’язки платників 

податків та інше 

ВВР147 знати елементи правового механізму податкової системи та принципи 
її побудови; поняття та зміст податкового обов’язку 

ВВР148 відтворювати основні положення нормативно-правових актів, що 
регулюють сферу оподаткування 

ВВР149 вільно орієнтуватися у податковому законодавстві; складати 
необхідні процесуальні документи 

ВВР150 орієнтуватися у процесах сплати податків та зборів в Україні 

ВВР151 знати поняття та загальну характеристику бюджетного права Бюджетне 
право ВВР152 знати загальну характеристику бюджетних норм та бюджетних 

правовідносин 

ВВР153 знати поняття та зміст бюджетного процесу; стадії бюджетного 
процесу; суб’єкти бюджетного процесу 

ВВР154 вміти визначати відповідальність учасників бюджетного процесу 

ВВР155 вміти правильно тлумачити та застосовувати чинне законодавство 
України 

ВВР156 вміти аналізувати і оцінювати вихідну інформацію, яка містить ознаки 
порушення бюджетних норм та правовідносин 

ВВР157 знати історично-правові аспекти становлення та розвитку 
банківського права України та зарубіжних країнах 

Банківське 
право 

ВВР158 знати зарубіжний досвід правового регулювання банківських 
відносин 

ВВР159 знати понятійно-категоріальний апарат банківського права 

ВВР160 знати стан правового регулювання банківських відносин 

ВВР161 знати порядок здійснення основних банківських операцій 

ВВР162 знати порядок банківського регулювання та контролю 

ВВР163 знати форми, способи та засоби відновлення платоспроможності банку 

ВВР164 вміти аналізувати соціально-правові явища, закони тощо  

ВВР165 знати предмет підприємницького права, методи правового 
регулювання підприємницької діяльності 

Правові 
основи 

підприєм-
ницької 

діяльності 

ВВР166 знати суб’єктний склад підприємницьких відносин 

ВВР167 знати чинне законодавство в сфері підприємництва 

ВВР168 вміти застосовувати теоретичні знання і приписи нормативно-
правових актів у практичній діяльності 

ВВР169 вміти оцінювати вплив різноманітних факторів на господарські 
правовідносини 

ВВР170 вміти оцінювати наслідки конкретних правових проблем для 
результатів підприємницької діяльності 

ВВР171 представляти ефективність (наслідки) реалізації програм по зміні 
власності, реорганізації податкової, бюджетної систем і т.п. 

ВВР172 знати сутність контрольно-ревізійної діяльності, її значення, напрямки 
розвитку в сучасних умовах економіки України; 

Контроль і 
ревізія 

ВВР173 знати понятійно-категоріальний апарат з контрольно-ревізійної 
діяльності 
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ВВР174 знати задачі контролю як функції управління в сучасних умовах; 
сутність та зміст економічного контролю 

ВВР175 знати контрольно-ревізійний процес і склад робіт, які виконуються на 
кожному з його етапів 

ВВР176 знати вироблені наукою і практичною діяльністю основні принципи й 
підходи до організації контрольно-ревізійної діяльності 

ВВР177 знати основні принципи планування й організації контрольно-
ревізійної діяльності, ревізій, перевірок 

ВВР178 знати права, обов'язки і відповідальність контролерів-ревізорів, 
органів контролю, суб'єктів господарювання 

ВВР179 знати нормативно-правову базу, що регламентує діяльність системи 
органів державного економічного контролю, ревізорів-контролерів 

ВВР180 знати систему державного контролю; вплив системи державного 
економічного контролю на розвиток економіки України 

ВВР181 брати участь у підготовці даних для складання планів перевірок на 
певний період 

ВВР182 вміти організовувати та планувати контрольно-ревізійну роботу щодо 
перевірок діяльності суб'єктів господарювання 

ВВР183 вміти відбирати найбільш сучасні й ефективні форми, способи й 
методи контролю у ході організації контрольного процесу 

ВВР184 знати суттєвості стратегічного і оперативного контролінгу на 
підприємстві; об'єкти контролінгу для ефективного управління ними 

Контролінг 

ВВР185 знати концепції управлінського обліку як основи контролінгу 

ВВР186 знати етапи процесу бюджетування на підприємстві для 
обґрунтування майбутніх шляхів його розвитку 

ВВР187 знати аналітичне та інформаційне забезпечення прийняття 
управлінських рішень 

ВВР188 знати організаційно-методичні основи його впровадження  

ВВР189 вміти визначати орієнтацію, цілі та головні завдання стратегічного 
контролінгу; визначати мету та завдання оперативного контролінгу; 
користуватися інструментами стратегічного та оперативного 
контролінгу 

ВВР190 вміти визначати витрати і центри відповідальності відповідно до 
класифікаційних груп; встановлювати види витрат для калькуляції і 
визначення фінансових результатів, для прийняття управлінських 
рішень та для контролю і регулювання; використовувати методи 
обліку та калькулювання витрат 

ВВР191 вміти застосовувати сучасні методи обліку та калькулювання за 
прямими витратами та за видами діяльності; вибирати методи і бази 
розподілу накладних витрат 

ВВР192 вміти створювати систему бюджетів на підприємстві; розробляти і 
аналізувати гнучкі бюджети; організовувати бюджетний контроль і 
управління на підприємстві 

ВВР193 вміти збирати та обробляти первинну інформацію, необхідну для 
прийняття управлінських рішень; визначати критерії прийняття 
управлінських рішень в контролінгу; приймати рішення на основі 
релевантності інформації 

ВВР194 вміти використовувати аналіз «витрати-обсяг-прибуток» 

ВВР195 вміти визначати умови впровадження системи контролінгу на 
підприємстві; враховувати вимоги щодо впровадження системи 
крнтролінгу; створювати службу контролінгу на підприємстві, 
визначати її функції 
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ВВР196 знати основні законодавчі та нормативні акти, якими регламентується 
питання податкового контролю 

Організація та 
методика 

проведення 
податкових 
перевірок 

ВВР197 знати перелік суб’єктів податкового контролю; класифікацію 
податкових перевірок 

ВВР198 знати порядок відбору платників податків для їх включення до плану-
графіку податкових перевірок 

ВВР199 знати організацію складання плану перевірки; порядок проведення 
податкової перевірки 

ВВР200 знати види та способи порушень у сфері оподаткування; порядок 
застосування фінансових санкцій за порушення податкового 
законодавства 

ВВР201 знати порядок оскарження та подання зауважень до результатів 
перевірки 

ВВР202 вміти використовувати основні законодавчі та нормативні акти, які 
регламентують порядок здійснення податкового контролю 

ВВР203 вміти складати план податкової перевірки 

ВВР204 володіти методикою проведення податкової перевірки та 
документального оформлення її результатів 

ВВР205 знати теоретичні основи фіскальної політики; форми фіскальної 
політики; організаційно-інституційні аспекти фіскальної політики 

Фіскальна 
політика 
України ВВР206 знати реалії податкової роботи та адміністрування податків; 

специфіку податкового регулювання щодо окремих податків і зборів 

ВВР207 вміти приймати рішення щодо вибору напрямків та форм фіскальної 
політики 

ВВР208 вміти визначати переваги застосування інструментів податкового 
регулювання 

ВВР209 вміти формувати пропозиції щодо удосконалення фіскальної політики 
держави 

ВВР210 знати склад, структуру, зміст та порядок складання й подання 
фінансової, податкової та статистичної звітності підприємств 

Фінансова 
звітність 

підприємств ВВР211 володіти методикою і технікою складання фінансової, податкової, 
статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами 
бухгалтерського обліку і законодавством України 

ВВР212 знати зміст і характеристику напрямів фінансової діяльності 
підприємств 

Фінансова 
діяльність 
суб'єктів 
господа-
рювання 

ВВР213 володіти методами та інструментами фінансування суб’єктів 
господарювання 

ВВР214 володіти методами оцінювання вартості підприємства, формування 
дивідендної політики 

ВВР215 володіти методами здійснення фінансового контролінгу 

ВВР216 знати якісні та кількісні особливості економічних процесів з 
урахуванням економічних ризиків  

Економічні 
ризики та 
методи їх 

вимірювання 
ВВР217 знати види та характеристику економічних ризиків 

ВВР218 знати методологію і методику побудови, аналізу та використання 
економіко-математичних методів, які ураховують економічні ризики  

ВВР219 знати типові заходи моделювання та вимірювання економічного 
ризику в процесі прийняття управлінських рішень,  

ВВР220 визначати вид ризику, який впливає на прийняття конкретного 
управлінського рішення;  

ВВР221 кількісно оцінювати вплив ризику за допомогою економіко-
математичних методів; 
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ВВР222 обирати оптимальне управлінське рішення з використанням 

різноманітних критеріїв теорії ігор 

ВВР223 знати засоби способи методи та засоби отримання інформації з метою 

протидії злочинам в економічній та фінансових сферах 

Основи викори-

стання методів 

(способів) отри-

мання інформації 

з метою протидії 

злочинам в 

економічній та 

фінансовій 

сферах 

ВВР224 вміти користуватися нормативною базою, науковою та довідковою 

літературою для вирішення задач отримання інформації від 

матеріальних, інтелектуальних та особистих джерел з метою протидії 

злочинам в економічній та фінансових сферах 

ВВР225 володіти навичками та прийомами оцінки ситуації щодо можливості 

використання методів (способів) отримання інформації з метою 

протидії злочинам в економічній та фінансових сферах 

ВВР226 знати поняття, задачі та правові основи діяльності суб’єктів протидії 

злочинам в економічній та фінансових сферах; особливості діяльності 

суб’єктів з протидії злочинам в економічній та фінансових сферах 

Правові 

основи 

діяльності 

спеціальних 

суб'єктів 

протидії 

злочинам в 

економічній та 

фінансовій 

сферах 

ВВР227 вміти використовувати особливості виявлення та запобігання 

злочинів в економічній та фінансовій сферах, встановлення осіб, що 

вчинили кримінальні правопорушення суб’єктами протидії злочинам 

в економічній та фінансових сферах 

ВВР228 вміти планувати роботу суб’єктів протидії злочинам в економічній та 

фінансових сферах щодо виявлення осіб та подій, що становлять 

загрозу в економічній та фінансових сферах 

ВВР229 знати правові основи, методи, заходи та засоби інформаційного 

забезпечення діяльності спеціальних суб’єктів протидії злочинам в 

економічній та фінансових сферах 

Інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

запобігання 

злочинам в 

економічній та 

фінансовій 

сферах 

спеціальними 

суб'єктами 

ВВР230 володіти навичками застосування правил отримання інформації з 

використанням правових засобів, організаційних заходів, програмно-

технічних комплексів з метою забезпечення діяльності спеціальних 

суб’єктів протидії злочинам в економічній та фінансових сферах 

ВВР231 вміти самостійно аналізувати інформаційні потоки з метою 

оптимізації діяльності спеціальних суб’єктів протидії злочинам в 

економічній та фінансових сферах 

ВВР232 вміти обґрунтовувати застосування методів та засобів отримання 

інформації про загрози економічній та фінансовій сферах 

ВВР233 вміти правильно визначати стратегію і тактику інформаційного 

забезпечення діяльності спеціальних суб’єктів протидії злочинам в 

економічній та фінансових сферах та заходи захисту інформації 

ВВР234 знати правові засади поняття, роль та місце фінансових розслідувань у 

забезпечені економічної безпеки України 

Особливості 

проведення 

фінансових 

розслідувань 

(протидії 

злочинам) у 

сфері протидії 

легалізації 

злочинних 

доходів в 

Україні 

ВВР235 знати нормативно-правову базу з питань протидії легалізації 

(відмиванню) незаконно отриманих доходів 

ВВР236 знати міжнародні стандарти у сфері протидії легалізації злочинних 

доходів в Україні 

ВВР237 вміти використовувати під час фінансових розслідувань інформацію, 

одержану під час дослідження джерел матеріальних та ідеальних 

відображень 

ВВР238 вміти здійснювати аналіз інформації про ситуацію фінансового 

розслідування та визначати напрямки (планування) розслідування 

конкретного злочину шляхом висування і перевірки версій 

ВВР239 вміти виявляти ознаки порушення вимог законодавства щодо 

легалізації (відмивання) злочинних доходів 



46 

1 2 3 

ВВР240 знати основні положення та принципи кваліфікації злочинів Кваліфікація 
злочинів у 

економічній та 
фінансовій 

сферах 

ВВР241 знати особливості кваліфікації злочинів проти власності, у 
економічній та фінансовій сферах 

ВВР242 знати основи організації діяльності правоохоронних органів при 
розслідуванні злочинів, направлених на вірну їх кваліфікацію та збір 
відповідної доказової бази 

ВВР243 вміти відтворювати основні поняття та категорії, що відображають 
сутність кваліфікації злочинів 

ВВР244 вміти довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання 
типових ситуацій, що виникають під час розслідування злочинів, а 
також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму;  

ВВР245 вміти орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та 
ускладнення оперативно-слідчої обстановки, знаходити шляхи 
розв’язання нетипових задач, що виникають під час розслідування 
злочинів 

ВВР246 вміти самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку 
діяльність з питань кваліфікації злочинів в економічній та фінансовій 
сферах 

ВВР247 знати засади кримінального провадження, поняття учасників 
кримінального провадження, доказів і доказування, заходів 
забезпечення кримінального провадження, запобіжних заходів 

Досудове 
розслідування 

ВВР248 знати загальні положення досудового розслідування, поняття слідчих 
(розшукових) дій, повідомлення про підозру, зупинення досудового 
розслідування, закінчення досудового розслідування, підсудність, 
судового провадження у першій інстанції, судового провадження з 
перегляду судових рішень, особливого порядку кримінального 
провадження; правила застосування кримінального процесуального 
закону в умовах конкуренції правових норм, а також правила 
застосування аналогії закону і аналогії права під час досудового 
розслідування у кримінальному провадженні 

ВВР249 володіти процесуальними формами взаємодії підрозділів досудового 
розслідування з іншими підрозділами та службами правоохоронних 
органів України 

ВВР250 вміти аналізувати статистичні дані за результатами роботи органів 
досудового розслідування 

ВВР251 вміти використовувати наявні знання під час тлумачення і 
застосування кримінального процесуального законодавства 

ВВР252 знати структуру «тіньової» економіки; основні підходи до визначення 
масштабів іллегального сектора 

Проблеми 
протидії 

злочинності у 
економічній та 

фінансовій 
сферах 

ВВР253 знати основні характеристики кримінального та неформального 
секторів; закономірності діяльності транснаціональних організованих 
злочинних угруповань 

ВВР254 знати основні напрями протидії іллегальному сектору у різних країнах 

ВВР255 вміти проаналізувати законодавство різних країн у сфері легалізації 
економіки 

ВВР256 вміти здійснити компаративний аналіз діяльності організацій, що 
протидіють іллегальній економічній діяльності на різних рівнях 
управління 

ВВР257 вміти оцінити масштаби іллегального сектора у різних галузях та 
секторах економіки 

ВВР258 вміти визначити основні чинники та фактори іллегалізації 
економічної діяльності 
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ВВР259 вміти розробити підходи до легалізації економічної діяльності на 
різних рівнях управління економікою 

ВВР260 знати основні концептуальні положення методики розслідування 
злочинів, окремі теорії та вчення;  

Особливості 
проведення 

слідчих 
(розшукових) 

дій 

ВВР261 знати положення та тактичні рекомендації побудови і перевірки 
версій, планування розслідування окремих видів злочинів, тактичних 
прийомів провадження слідчих (розшукових) дій 

ВВР262 вміти використовувати в розслідуванні та попередженні злочинів 
інформацію, одержану під час дослідження джерел матеріальних та 
ідеальних відображень 

ВВР263 вміти організовувати розслідування та попередження злочинів 

ВВР264 вміти проводити окремі слідчі (розшукові) і організаційні дій 

ВВР265 вміти використовувати набуті знання під час аналізу первісної 

інформації про злочин, оцінки слідчих (розшукових) ситуацій та 

визначення напрямів (планування) розслідування 

ВВР266 Знати положення та рекомендації криміналістики щодо тактики 

побудови і перевірки версій, планування розслідування злочинів, 

використання спеціальних знань 

Криміналіс-
тичний аналіз 

злочинів у 
економічній та 

фінансовій 
сферах 

ВВР267 Вміти застосовувати технічні та інші засоби, прийоми і методи 

виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину і злочинця, а також їх 

попереднього дослідження 

ВВР268 використовувати одержану під час дослідження джерел матеріальних 

та ідеальних відображень інформацію в розслідуванні та 

попередженні злочинів 

ВВР269 вміти вирішувати розумові завдання щодо використання спеціальних 

знань, здійснення взаємодії слідчого з правоохоронними органами 

України і зарубіжних держав, а також із засобами масової інформації 

та громадськістю з метою розслідування та попередження конкретних 

злочинів 

ВВР270 вміти використовувати набуті знання під час аналізу первісної 

інформації про злочин, оцінки слідчої ситуації та визначення 

напрямків розслідування конкретного злочину шляхом висування і 

перевірки версій 

ВВР271 вміти застосовувати набуті знання у підвищенні професійної 

майстерності та особистої компетентності 

ВВР272 знати об’єкти, предмети, завдання та можливості економічної та 

товарознавчої експертиз 

Судова 
економічна та 
товарознавча 
експертизи 

ВВР273 знати експертні установи, що надають висновки з їх проведення 

ВВР274 вміти готувати матеріали для досліджень (порівняльних зразків, 

об’єктів); пакувати та вилучати матеріали для досліджень 

ВВР275 вміти правильно ставити питання експертові та оцінювати експертні 

висновки 

ВВР276 вміти використовувати набуті знання під час аналізу та оцінки 

експертних висновків 

ВВР277 знати об’єкти, предмети, завдання та можливості почеркознавчої та 

технічної експертиз; експертні установи, що надають висновки з їх 

проведення 

Почеркознавча 
та технічна 
експертизи 
документів ВВР278 вміти готувати матеріали для досліджень (порівняльних зразків, 

об’єктів); пакувати та вилучати матеріали для досліджень 

ВВР279 вміти правильно ставити питання експертові та оцінювати експертні 

висновки 
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ВВР280 вміти використовувати набуті знання під час аналізу та оцінки 

експертних висновків 

ВВР281 знати основні концептуальні положення методики розслідування 

злочинів в економічній, фінансовій та фіскальній сферах, окремі теорії 

та вчення, криміналістичні поняття та категорії 

Особливості 
розслідування 

злочинів в 
економічній, 
фінансовій та 

фіскальній 
сферах 

ВВР282 знати положення та тактичні рекомендації побудови і перевірки 

версій, планування розслідування окремих видів злочинів, тактичних 

прийомів провадження слідчих (розшукових) дій 

ВВР283 знати криміналістичні характеристики злочинів в економічній, 

фінансовій та фіскальній сферах, наукові рекомендації щодо їх 

розслідування та попередження 

ВВР284 вміти використовувати в розслідуванні та попередженні злочинів 
інформацію, одержану під час дослідження джерел матеріальних та 
ідеальних відображень 

ВВР285 вміти організовувати розслідування та попередження злочинів в 
економічній, фінансовій та фіскальній сферах, проводити окремі 
слідчі (розшукові) і організаційні дії 

ВВР286 вміти використовувати набуті знання під час аналізу первісної 
інформації про злочин, оцінки слідчих (розшукових) ситуацій та 
визначення напрямів (планування) розслідування 

ВВР287 Мати здібності щодо прийняття рішень за необхідності використання 
спеціальних знань, здійснення взаємодії слідчого з правоохоронними 
органами України і зарубіжних держав, а також із засобами масової 
інформації та громадськістю з метою розслідування злочинів в 
економічній, фінансовій сферах 

 

7. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 

 
Засоби діагностики використовуються з метою визначення ефективності 

методик навчання. У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічних 
працівників із ЗВО під час освітнього процесу, педагогічний контроль 
(діагностування) являє собою систему перевірки результатів навчання й 
означає ідентифікацію, кількісне оцінювання та вимірювання знань, умінь, 
навичок та інших компетентностей тих, хто навчається. Основним предметом 
діагностики (оцінки) результатів освіти є отримані результати навчання у 
вигляді знань, умінь і практичних навичок, а також результати виховання у 
вигляді сформованих способів мислення, світоглядних, громадянських і 
професійних якостей, морально-етичних цінностей.  

Функціями діагностики результатів навчання є: 
Контролююча – отримання інформації про хід пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти, перевірка ефективності методів і прийомів 
викладання, які застосовуються науково-педагогічними працівниками та 
спрямовані на формування відповідних компетентностей у здобувачів. 

Навчальна – більш глибоке засвоєння ЗВО програмного матеріалу. 
Діагностично-керуюча – виявлення причин труднощів, які виникають у 

ЗВО під час навчання, прогалин у знаннях і вміннях, розроблення 
рекомендацій щодо їх усунення. 
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Стимулюючо-мотиваційна – стимулювання мотивації ЗВО поліпшувати 
свої результати, самореалізовуватися в навчанні. 

Розвивальна – формування самостійного творчого мислення ЗВО, умінь 
робити висновки, узагальнювати, застосовувати знання у змінених або нових 
ситуаціях, визначати головне тощо. 

Виховна – формування дисциплінованості, відповідальності, активності, 
самостійності, адекватної самооцінки, критичного ставлення ЗВО до своїх 
досягнень. 

Засоби діагностики знань із навчальної дисципліни (ректорський 
контроль; комплексні кваліфікаційні завдання з дисципліни; білети для 
складання екзаменів; білети для складання заліків, завдання для проведення 
модульного контролю) визначають рівень досягнення запланованих 
навчальних результатів, мають прозорі критерії оцінювання, забезпечують 
об’єктивний поточний та підсумковий контроль. Під час діагностики 
результатів навчання застосовується система об’єктивної оцінки здобутих 
загальних та професійних компетентностей, зокрема з використанням 
технічних засобів. 

Інформаційною базою засобів діагностики за видами навчальної 
діяльності виступають дисциплінарні уміння та відповідні знання. З кожної 
навчальної дисципліни розроблені критерії оцінювання, які враховують  
специфічні особливості навчальної дисципліни та фактичний стан її науково-
методичного забезпечення. При розробці критеріїв оцінювання враховано 
наступні показники: розуміння та ступінь засвоєння теоретичного питання; 
ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; знайомство з 
основною (обов’язковою) літературою, а також із сучасною періодичною 
літературою з навчальної дисципліни; уміння застосувати теорію до практики, 
вирішувати завдання, здійснювати пошук інформації із використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій; знайомство з історією науки, що є 
основою змісту навчальної дисципліни; логіка, структура та стиль відповіді, а 
також уміння захищати теоретичні положення, що висуваються. 

Чітко визначені критерії оцінювання повністю забезпечують оцінювання 
успішності засвоєння ЗВО програми навчальної дисципліни та сприяють: 
формуванню творчого ставлення до засвоєння змісту навчання, розвитку їхніх 
розумових та фізичних здібностей, конкретному визначенню рівня знань, 
умінь та навичок, які передбачаються програмами навчальних дисциплін та 
програмами інших навчальних заходів, а також професійних компетенцій. 

Після завершення теоретичної та практичної частини навчання з метою 
встановлення відповідності засвоєних випускниками рівня та обсягу знань, 
умінь, інших компетентностей вимогам освітньо-професійної програми 
екзаменаційною комісією проводиться підсумкова атестація. Атестація 
здійснюється відкрито і гласно. Форма та терміни проведення атестації 
(екзамени з окремих дисциплін, комплексні екзамени) визначається 
навчальним планом. 

Атестація ЗВО, які навчалися за програмою підготовки бакалаврів зі 
спеціальності 051 Економіка спеціалізації захист економіки, здійснюється у 
формі атестаційних екзаменів: 
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– комплексного екзамену з економічної теорії (політекономія, 
макроекономіка, мікроекономіка); 

– комплексного екзамену з прикладної економіки (економіка 
підприємства, економічний аналіз); 

– екзамену з дисципліни спеціалізації «Захист економіки кримінально-
правовими засобами».  

Кваліфікація «бакалавр з економіки» присвоюється атестаційною 
комісією. 

 

8. ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ ЗА ФОРМАМИ 

 

Денна форма – 4 роки, заочна – 4 роки. 

 

9. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

 

Структурно-логічна схема спеціальності 051 «Економіка» є алгоритмом 

реалізації навчального плану та освітньо-професійної програми для 

формування у випускників необхідних компетентностей, передбачених 

освітньо-професійною програмою.  Вона призначена для визначення та 

формування цілей і задач навчання ЗВО у кожному семестрі та курсі шляхом 

конкретизації кінцевої мети навчання; розробки логічної послідовності 

вивчення кожної навчальної дисципліни за часом; встановлення і оптимальної 

реалізації міжпредметних зв'язків.  Послідовність навчальної діяльності ЗВО 

за денною формою навчання для спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації 

захист економіки наведена у таблицї 9.1.  

 

Таблиця 9.1 – Послідовність навчальної діяльності  
 

Курс Семестр Позначення видів навчальної діяльності 

1 

1 ЗП001, ЗП002, ЗП003, ЗП004, ЗП006, ПП001, ПП НЗ001 

2 
ЗП004, ЗП005, ЗП006, ЗП007, ЗП008, ПП001, ПП002, ПП019, ПП НЗ002, 

пакет ЗП ЗВО 2 (3 дисципліни) 

2 

3 

ЗП006, ЗП009, ЗП010, ПП001, ПП003, ПП НЗ003,  

пакет ЗП ЗВО 3.1 (1 дисципліна),   

пакет ЗП ЗВО 3.2 (1 дисципліна) 

4 

ЗП006, ПП001, ПП004, ПП005, ПП006, ПП007, ПП020, ПП НЗ004,  

пакет ПП ЗВО 4.1 (1 дисципліна),  

пакет ПП ЗВО 4.2 (2 дисципліни) 

3 

5 
ЗП006, ПП008, ПП009, ПП010, ПП011, ПП НЗ004,  

пакет ПП ЗВО 5 (2 дисципліни) 

6 
ЗП006, ПП012, ПП013, ПП014, ПП015, ПП020, ПП НЗ005, ПП НЗ006,  

пакет ПП ЗВО 6 (2 дисципліни) 

4 
7 

ПП015, ПП016, ПП017, ПП НЗ005, ПП НЗ006, ПП НЗ007,  

пакет ПП ЗВО 7 (2 дисципліни) 

8 ПП018, ПП021, ПП НЗ008, пакет ПП ЗВО 8 (4 дисципліни) 
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10. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти здійснюється відповідно до 

«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ», що оприлюднене на сайті університету за 

адресою: http://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/polog/nakaz301.pdf. 

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Освітньо-професійна програма оприлюднюється на сайті університету 

до початку прийому на навчання до університету відповідно до Правил 

прийому. 

Відповідальність за впровадження освітньо-професійної програми та 

забезпечення якості вищої освіти несе завідувач випускової кафедри за 

спеціальністю. 

http://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/polog/nakaz301.pdf

