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І. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

1. Профіль освітньої програми зі спеціальності  

051 Економіка 
 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ 

Навчально-науковий інститут права та інноваційної 

освіти 

Кафедра аналітичної економіки та менеджменту 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Економіка»  

 

Офіційна назва 

освітньої програми 

(англійською 

мовою) 

Educational and professional program «Economy» 

Ступінь вищої 

освіти та освітня 

кваліфікація мовою 

оригіналу 

Молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація: молодший бакалавр з економіки  

 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь: молодший бакалавр 

Спеціальність:051 Економіка 

Освітня програма: Економіка 

Кваліфікація в 

дипломі 

(англійською 

мовою) 

Degree: junior bachelor 

Specialty: 051 «Economics» 

Educational and professional program: Economy 

Професійна 

кваліфікація 

не надається 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом молодшого бакалавра, одиничний, кредитів 

ЄКТС ˗ 120, строк навчання ˗ 1 рік 10 місяців 

 

Наявність 

акредитації 

Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти. Рішення про умовну (відкладену) акредитацію на 

підставі поданих відомостей самооцінювання освітньої 

програми «Економіка» за спеціальністю 051 Економіка 

Початковий рівень (короткий цикл). Протокол засідання 

№ 3 (8) від 01 березня 2022 р 

Цикл/рівень 

 

НРК України - 5 рівень, FQ-EHEH – початковий цикл 

QF-LLL-5 рівень 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 

Форми навчання Денна форма 

Мова(и) 

викладання 

українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До проходження первинної акредитації освітньої 

програми 



 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://dduvs.in.ua/navchalnij-protses/osvitni-programy/ 

 

2 – Мета освітньої програми 

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого бакалавра економіки 

націлена на підготовку кваліфікованого фахівця, який володітиме базовими 

знаннями соціальних й поведінкових наук та здатного вирішувати типові 

спеціалізовані задачі в галузі економіки й нести відповідальність за результати 

своєї діяльності., що передбачає застосування положень і методів економічних 

наук.  

3 – Характеристика освітньої програми 

Галузь знань  05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність  051 Економіка 

Опис предметної 

області  

 

Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють 

сучасним економічним мисленням, теоретичними 

знаннями і практичними навичками, необхідними для 

розв’язання типових спеціалізованих задач та практичних 

проблем предметної області. 

Теоретичний зміст предметної області: поняття, 

категорії̈, принципи, закони, концепції̈ економічних наук.  

Методи, методики та технології: загальнонаукові та  

спеціальні методи, методики і технології предметної 

області пізнання та пошукової діяльності, інформаційно-

комунікаційні технології. 

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-

комунікаційне обладнання, інформаційні системи та 

програмні продукти, що застосовуються у професійні̆ 

діяльності. 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Освітньо-професійна програма має прикладну орієнтацію, 

базується на загальновідомих положеннях та результатах 

сучасних наукових досліджень з економіки (концепції та 

принципи соціально-поведінкових та економічних наук).  

В освітньо-професійній програмі, акцент робиться на 

підготовці до інтеграційної діяльності, що включає 

соціально-економічну, фінансову та аналітичну компоненти 

для потреб суб’єктів господарювання різних форм 

власності. 

Загальна освіта зі спеціальності «Економіка».  

Ключові слова: економіка, аналітика, управління, 

підприємство, бізнес. 

Особливості 

програми 

Програма передбачає надання теоретичних знань та 

навичок з економіки з метою підготовки кваліфікованого 

фахівця, який володітиме базовими знаннями соціальних, 

поведінкових та управлінських наук, буде здатен 



 

вирішувати типові спеціалізовані задачі в галузі 

економіки й нести відповідальність за результати своєї 

діяльності, застосовуватиме положення і методи 

економічних наук, з метою впровадження системних змін 

для подальшого розвитку країни, що співпадає з місією 

університету, а також орієнтувати на володіння ЗВО 

програмними результатами навчання, які дозволять 

продовжити навчання на ОП «Економічна аналітика та 

захист економіки» 

Всебічні знання дозволять сформувати у молодших 

бакалаврів здатність до системного мислення, в контексті 

набуття економічних знань. 

 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускник придатний до працевлаштування на посади у 

відповідності до Національного класифікатора професій 

ДК 003:2010 (2441.2): 

- економіст з бухгалтерського обліку та аналізу 

господарської діяльності; 

- економіст з планування ; 

- економіст з фінансової роботи; 

- економіст-статистик; 

- економіст; 

- аналітик з питань фінансово-економічної безпеки 

- економіст із збуту. 

Подальше 

навчання 

Молодші бакалаври можуть продовжити навчання на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, навчання через практичну складову 

(ознайомча, виробнича практики, переддипломна; 

залучення фахівців-практиків до практичних та лекційних 

занять)  тощо), електронне навчання в системі «Moodle»; 

«StaddyMo» проблемні, інтерактивні, проектні, 

комп’ютерні, саморозвиваючі, колективні та інтегративні, 

контекстні технології навчання тощо. 

Викладання проводиться у вигляді: лекції, семінарів, 

практичних занять, самостійного навчання тощо 

Оцінювання Контрольні заходи охоплюють: поточний (оцінювання 

аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи) та 

підсумковий контроль: залік, письмовий та/або усний 

екзамен (тестування), практика, есе, презентації, курсова 

робота тощо. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в 

нормах оцінок (балів), які визначають співвідношення між 

вимогами до знань, умінь, комунікації, автономності та 



 

відповідальності здобувача вищої освіти за Національною 

рамкою кваліфікації і показником оцінки в балах. 

Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється за 

рейтинговою та національною шкалою («відмінно», 

«добре», «задовільно», «зараховано», «не зараховано»). 

Здобувач вищої освіти за результатами навчання повинен 

демонструвати рівень досягнень за кожним освітнім 

компонентам не менше ніж 60%). 

У робочій навчальній програмі дисципліни визначені 

критерії, порядок і норми з оцінювання рівня досягнутих 

знань та отриманих навичок. 

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти проводиться 

у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до 

наявності системи 

внутрішнього 

забезпечення якості  

вищої освіти   

В ДДУВС діє чітка і прозора система внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти, заснована на цілій 

низці внутрішніх нормативно-правових актів, одним із 

яких є Положення про організацію оцінювання 

здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при 

вивченні навчальних дисциплін у Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (затверджене 

наказом ДДУВС від 05.09.2019 р. № 762) створене з 

метою подальшого розвитку, орієнтованого на здобувачів 

вищої освіти («студентоцентрованого» навчання), 

викладання та оцінювання в системі забезпечення якості 

освітньої діяльності в університеті та її інтеграції в 

європейське і світове освітнє співтовариство. 

Завданнями оцінювання якості вищої освіти в ДДУВС є: 

- заохочення  здобувачами вищої освіти до активної ролі 

у розвитку освітнього процесу в університеті, 

стимулювання їх мотивації та самоаналізу; 

- сприяння взаємній повазі, налагодження зворотного 

зв'язку у відносинах “здобувач вищої освіти — науково-

педагогічний працівник”; 

- отримання інформації для регулярної оцінки та 

коригування способів надання освітніх послуг і 

педагогічних методів; 

- підвищення ефективності педагогічної діяльності та 

мотивації науково-педагогічних працівників до 

покращення якості викладання навчальних дисциплін. 

Об’єктом оцінювання є якість освітньої діяльності при 

вивченні навчальних дисциплін в університеті. 

Суб’єктом оцінювання є здобувачі вищої освіти 

університету. 

Оцінювання дозволяє забезпечити інформаційні умови 

для формування цілісного уявлення про якість освітньої 

діяльності при вивченні навчальних дисциплін в 

університеті та здійснюється на принципах прозорості, 

об’єктивності, академічної доброчесності та 



 

добровільності. 

Система забезпечення в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ вищої освіти 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості) ґрунтується 

на національних та міжнародних стандартах якості вищої 

освіти і передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості 

вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду 

освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних працівників і педагогічних працівників 

закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 

закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в 

будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, 

наукових і науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для 

організації освітнього процесу, у тому числі, самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти за освітньою програмою 

«Фінансово-економічна безпека та ризик-менеджмент»; 

6) забезпечення наявності інформації систем для 

ефективного управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про всі освітні 

програми, рівні вищої освіти та кваліфікації, які 

реалізуються ДДУВС; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності 

працівниками закладу вищої освіти та ефективної 

системи запобігання та виявлення академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення ДДУВС якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості) за його поданням оцінюється 

Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти або акредитованими ним незалежними установами 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, що 

затверджуються Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти. 

Оцінювання проводиться за бажанням ЗВО за допомогою 

методу соціологічного опитування після завершення 

вивчення певної навчальної дисципліни (навчальних 

дисциплін). 

Оцінювання може проводитися з метою: 

- проведення поглибленого аналізу якості організації 

освітнього процесу з певних навчальних дисциплін — 

при проведенні ректорського контролю рівня 



 

сформованості компетентностей здобувачів вищої освіти 

університету; 

- формування наочної картини ефективності роботи 

окремих НПП або з метою оцінки можливостей їх 

професійного та кар’єрного зростання — при визначенні 

рейтингу НПП університету; 

- проведення аналізу якості організації освітнього 

процесу з навчальних дисциплін вільного вибору 

здобувачів вищої освіти — під час формування 

(перегляду) освітніх програм та навчальних планів 

підготовки ЗВО; 

- за ініціативою і на підставі мотивованого подання 

проректора за напрямом наукової та навчальної роботи, 

керівників факультетів, керівників кафедр та органів 

студентського самоврядування — в інший час. 

Оцінювання може проводитись: 

- після закінчення навчального семестру (тобто після 

вивчення навчальної дисципліни та складання 

заліку/екзамену) або на останньому тижні підсумкових 

контролів; 

- при проведенні (або паралельно) ректорського 

контролю рівня сформованості компетентностей 

здобувачів вищої освіти університету; 

- при визначення рейтингу НПП університету — після 

закінчення навчального семестру або на останньому 

тижні підсумкових контролів; 

- при перегляді освітніх програм та навчальних планів 

підготовки здобувачів вищої освіти — після закінчення 

вивчення вибіркової навчальної дисципліни та складання 

заліку/екзамену; 

- в інший час. 

Оцінювання проводиться методом анкетного опитування 

(анкетування). Питання анкети формуються 

лабораторією соціологічного моніторингу в межах 

компетентності здобувачів вищої освіти. Анкетування 

може проводитися з використанням паперових бланків-

анкет, за допомогою електронних форм анкет або у формі 

on-line анкетування. Участь здобувачів вищої освіти в 

Анкетуванні є добровільною та анонімною. Організація 

оцінювання якості вищої освіти, опрацювання, 

узагальнення, аналіз результатів анкетування та 

складання звіту покладається на наукову лабораторію 

соціологічного моніторингу ННІ заочного навчання та 

підвищення кваліфікації. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в економічній сфері або у процесі 

навчання, що вимагає застосування положень і методів 



 

економічної науки, та може характеризуватися певною 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства.  

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 8 Здатність використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК9. Здатність до абстрактного та логічного мислення, 

аналізу та синтезу. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК\ФК) 

СК 1. Здатність ідентифікувати інформацію та 

усвідомлювати проблеми предметної області, базові 

засади функціонування сучасної економіки. 

СК 2. Здатність обирати та застосовувати положення 

нормативних і правових актів чинного законодавства для 

якісного виконання завдань та обов’язків професійної 

діяльності. 

СК 3. Здатність на основі типової методики і знань, 

розраховувати економічні і соціально-економічні 

показники господарюючих суб'єктів. 

СК 4. Здатність пояснювати економічні та соціальні 

процеси та явища в сфері соціально-трудових відносин на 

основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

СК 5. Розуміння особливостей сучасної світової та 

національної економіки, їх інституційної структури, 

обґрунтування напрямів соціальної, економічної 

політики держави. 

СК 6. Здатність вирішувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємства (підрозділів). 

СК 7. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на 

основі розуміння закономірностей економічних систем і 

процесів. 

СК 8. Здатність самостійно виявляти проблеми і 

пропонувати шляхи їх вирішення при аналізі конкретних 

ситуацій економічного характеру. 



 

СК 9. Здатність застосовувати економіко-математичні 

методи та моделі для вирішення економічних задач. 

СК 10. Здатність використовувати  принципи, методи та 

інструменти державного та ринкового регулювання в 

сфері фінансів та грошового обігу. 

СК11. Знати основну термінологію та мати базові й 

структуровані знання у сфері фінансово-економічної 

безпеки. 

СК 12. Здатність усвідомлювати закономірності 

функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні.  

СК 13. Здатність використовувати знання зі статистики у 

практичній діяльності. 

СК 14. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл 

та напрямів економічної науки. 

СК 15. Здатність управляти підприємством та його 

підрозділами через реалізацію функцій менеджменту 

 

7 – Програмні результати навчання 

Результати 

навчання 

ПРН 1. Усвідомлювати та реалізовувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності 

вільного демократичного суспільства, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ПРН 2. Зберігати та примножувати досягнення, моральні 

та культурні цінності суспільства. 

ПРН 3. Мати навички усної та письмової професійної 

комунікації державною та іноземною мовами.  

ПРН 4. Демонструвати навички пошуку, збирання, 

оброблення та аналізування інформації у професійній 

діяльності. 

ПРН 5. Застосовувати всебічні спеціалізовані емпіричні 

та теоретичні знання та методики для розрахунку 

економічних і соціально-економічних показників для 

вирішення практичних ситуацій. 

ПРН 6. Вміти аналізувати процеси державного та 

ринкового регулювання соціально-економічних і 

трудових відносин. 

ПРН 7. Використовувати різні види та форми рухової 

активності для ведення здорового способу життя.  

ПРН 8. Володіти економічною термінологією, оперувати 

категоріями, поняттями предметної області соціально-

економічних систем різного рівня. 

ПРН 9. Використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

ПРН 10. Демонструвати вміння розв’язувати типові 

спеціалізовані задачі в професійній діяльності. 

ПРН 11. Розуміти принципи економічної науки, 

особливості функціонування економічних систем. 



 

ПРН 12. Вирішувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємства (підрозділу). 

ПРН 13. Демонструвати вміння розробки та виконання 

управлінських рішень щодо створення й функціонування 

підприємств (підрозділів). 

ПРН 14. Демонструвати вміння знаходити оптимальні, 

обґрунтовані, творчі  рішення для розв'язування 

професійних задач. 

ПРН 15. Застосовувати відповідні економіко-математичні 

методи та моделі для вирішення економічних задач. 

ПРН 16. Вміти викладати власні міркування послідовно, 

логічно, систематично та аргументовано. 

ПРН 17. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз 

та синтез. 

ПРН 18. Використовувати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 

ПРН 19. Демонструвати навички самостійної роботи, 

критики та самокритики, відкритості до нових знань. 

ПРН 20. Вміти вільно орієнтуватись в теоретичних 

проблемах економічної безпеки суб’єктів 

господарювання. 

ПРН 21. Вміти використовувати статистичне 

спостереження як спосіб формування інформаційної бази 

для дослідження та прийняття управлінських рішень 

ПРН 22. Вміти вільно орієнтуватися в теоретичних і 

практичних проблемах фінансової системи. 

ПРН 23. Вміти користуватися поняттями і категоріями 

мікроекономіки та застосовувати їх до аналізу ринкових 

ситуацій. 

ПРН 24. Усвідомлювати основні особливості сучасної 

світової та національної економіки, інституційної 

структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Кадрове забезпечення відповідає чинним Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти та базується на наступних принципах: 
відповідності наукових спеціальностей науково-

педагогічних працівників освітнім галузі знань та 
спеціальності; 
обов’язковості та періодичності проходження 
стажування і підвищення кваліфікації викладачів; 
моніторингу рівня наукової активності науково-
педагогічних працівників; 
впровадження результатів стажування та наукової 
діяльності в освітній процес. 



 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення навчальних 

приміщень та соціальна інфраструктура університету в 

повному обсязі відповідає чинним Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. В 

освітньому процесі для проведення занять 

використовується мультимедійне обладнання, для 

практичних і семінарських занять – обладнання 

комп’ютерних класів. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Університет має власний веб-сайт за адресою dduvs.in.ua, 

де розміщено інформацію щодо інформаційного та 

навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу. 

Інформаційне забезпечення ґрунтується на використанні 

ресурсів: загально університетських та кафедральних 

бібліотек, мережі Internet з вільним доступом, колекцій 

цифрового репозитарію.  

Навчально-методичне забезпечення засновано на 

розроблених для кожної дисципліни робочих навчальних 

програмах, а також програмах практичної підготовки за 

спеціальністю. В наявності завдання для самостійної 

роботи студентів, методичні рекомендації для виконання 

курсових та дипломних робіт, пакети завдань для 

проведення ректорських робіт. Критерії оцінювання 

знань та вмінь студентів розроблено для поточного, 

семестрового та ректорського контролю з кожної 

дисципліни. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі договорів між ДДУВС та університетами 

України. Підготовка бакалаврів за кредитно-

трансферною системою. Обсяг одного кредиту − 30 год 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

На основі договорів між ДДУВС та закордонними 

університетами. Взаємозамінність залікових кредитів, 

участь у програмі подвійного дипломування та 

закордонного стажування 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе навчання іноземних громадян за умови 

вивчення студентом української мови 

 

  



 

ІІ. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇЇ ЛОГІЧНА 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 

Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Послідовніст

ь вивчення, 

семестр 

1 2 3 4 5 

Обов’язкові компоненти 

І Цикл загальної підготовки 

ОК 1.1 
Українська мова професійного 
спрямування 

4,0 
залік/екзамен 1,2 

ОК 1.2 Історія та культура України 3,0 екзамен 1 

ОК 1.3 Іноземна мова 8,0 залік/екзамен 1-4 

ОК 1.4 Логіка та філософія 4,0 залік 1 

ОК 1.5 Вища математика 6,0 залік/екзамен 1,2 

ОК 1.6 
Основи здорового способу життя та 

культура здоров`я 
3,0 

залік 1 

ІІ Цикл професійної підготовки  

ОК 2.1 Політекономія 5,0 екзамен 1 

ОК 2.2 Макроекономіка 5 екзамен 1 

ОК 2.3 Мікроекономіка 4 екзамен 2 

ОК 2.4 Історія економічних вчень 4 залік 2 

ОК 2.5 
Економіка підприємства 6 залік/екзамен 

курсова 
робота  

3,4 

ОК 2.6 Національна економіка 4 екзамен 3 

ОК 2.7 
Економіка трудових  відносин та 

соціального захисту 4 екзамени 
3 

ОК 2.8 Менеджмент 4 екзамени 3 

ОК 2.9 Фінанси, гроші та кредит 5 екзамен 3 

ОК 2.10 Економічна статистика 3 екзамени 4 

ОК 2.11 
Теорія економічної безпеки суб’єктів 

господарювання  

3 залік 4 

ОК 2.12 
Ознайомча практика 6 

 

залік 2 

ОК 2.13 
Навчальна практика 4 

 

залік 4 

ОК 2.14 Атестація 3 екзамен 4 

Вибіркові компоненти 

ВК 001 Вибіркова дисципліна 1 4,0 заліки, 
диф.залік 

2 

ВК 002 Вибіркова дисципліна 2 4,0 заліки, 
диф.залік 

2 

ВК 003 Вибіркова дисципліна 3 4,0 заліки, 
диф.залік 

2 



 

ВК 004 Вибіркова дисципліна 4 4,0 заліки, 
диф.залік 

3 

ВК 005 Вибіркова дисципліна 5 4,0 заліки, 
диф.залік 

3 

ВК 006 Вибіркова дисципліна 6 4,0 заліки, 
диф.залік 

4 

ВК 007 Вибіркова дисципліна 7 4,0 заліки, 
диф.залік 

4 

ВК 008 Вибіркова дисципліна 8 4,0 заліки, 
диф.залік 

4 

Загальний обсяг обов'язкових компонент 88 

Загальний обсяг вибіркових компонент (дисциплін вибору студента) 32 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 

 

2.2. Структурно-логічна схема підготовки молодших бакалаврів 

освітньо-професійної програми «Економіка» 

Курс Семестр Компоненти освітньої програми Кількість 

компонентів 

за семестр 

Кількість 

компонентів за 

навчальний рік 

1 1 ОК 1.1, ОК 1.2, ОК 1.3, ОК 1.4, 

ОК 1.5, ОК 1.6, ОК 2.1, ОК 2.2 
8 17 

2 ОК 1.1, ОК 1.3, ОК 1.5, ОК 2.3, 

ОК 2.4, ОК 2.12 

ВК 001, ВК 002, ВК 003 

9 

2 3 ОК 1.3, ОК 2.5, ОК 2.6, ОК 2.7, 

ОК 2.8, ОК 2.9 

ВК 004, ВК 005  

8 16 

4 ОК 1.3, ОК 2.5, ОК 2.10, ОК 

2.11, ОК 2.13, ОК 2.14 

ВК 006, ВК 007, ВК008 

8 

 

 

2.3. Розподіл змісту освітньої програми за групами компонентів та  

циклами підготовки 

Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти (кредитів / %) 

обов’язкові 

компоненти 
вибіркові компоненти 

Разом за весь термін 

навчання 

Разом за весь 

термін навчання 
88/73 32/27 120/100 

 

 

  





 

IV. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація ЗВО, які навчалися за програмою підготовки 

молодшого бакалавра зі спеціальності 051 Економіка, 

здійснюється у формі атестаційних екзаменів:  

– комплексного екзамену з економічної теорії (Політекономія, 

Макроекономіка, Мікроекономіка);  

– комплексного екзамену з прикладної економіки (Економіка 

підприємства, Економіка трудових відносин та соціального 

захисту) 

Кваліфікація «молодший бакалавр економіки» присвоюється 

атестаційною комісією. 

Вимоги до  

атестаційного 

екзамену 

Державний кваліфікаційний екзамен складається з двох 

частин: із теоретичної – відповідь на питання білету, і 

практичної: розв’язання задач і комплексного розрахункового 

завдання, що дозволяє перевірити рівень сформованості 

відповідних умінь та навичок. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота не передбачена 

  



 

 

IV. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 

Компонент 

ОП 

Програмні компетентності 

Загальні компетентності (ЗК) Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
З

К
 1

 

З
К

 2
 

З
К

 3
 

З
К

 4
 

З
К

 5
 

З
К

 6
 

З
К

 7
 

З
К

 8
 

З
К

 9
 

С
К

 1
 

С
К

 2
 

С
К

 3
 

С
К

 4
 

С
К

 5
 

С
К

 6
 

С
К

 7
 

С
К

 8
 

С
К

 9
 

С
К

 1
0
 

С
К

 1
1
 

С
К

 1
2
 

С
К

 1
3
 

С
К

 1
4
 

С
К

 1
5
 

ОК 1.1 
  

+ 
        

             

ОК 1.2 + + 
         

             

ОК 1.3 
   

+ 
       

             

ОК 1.4 
 

+ 
      

+ 
  

             

ОК 1.5 
        

+ 
  

      +       

ОК 1.6 
       

+ 
   

             

ОК 2.1 
        

 
  

 +            

ОК 2.2 
     

+ 
   

+ 
 

         +    

ОК 2.3  
    

+ 
   

+ 
 

         +    

ОК 2.4                       +  

ОК 2.5 
    

+ + 
     

+   +  +        

ОК 2.6 
    

+ 
    

+ 
 

  +   +        

ОК 2.7 
    

+ 
     

+ + +    +        

ОК 2.8 
    

 + + 
    

   + + +       + 

ОК 2.9 
    

+ 
     

+        +      

ОК 2.10 
    

+ + 
     

+          +   

ОК 2.11 
          

+         +     

ОК 2.12 
    

+ + 
   

+ +    +      +    

ОК 2.13 
    

+ + + 
  

+ + + +  + + +       + 

ОК 2.14     + +     + + +    +    + +   



 

V. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми 

Компонент 

ОП 

 ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

П
Р

Н
 1

 

П
Р

Н
 2

 

П
Р

Н
 3

 

П
Р

Н
 4

 

П
Р

Н
 5

 

П
Р

Н
 6

 

П
Р

Н
 7

 

П
Р

Н
 8

 

П
Р

Н
 9

 

П
Р

Н
 1

0
 

П
Р

Н
 1

1
 

П
Р

Н
 1

2
 

П
Р

Н
 1

3
 

П
Р

Н
 1

4
 

П
Р

Н
 1

5
 

П
Р

Н
 1

6
 

П
Р

Н
 1

7
 

П
Р

Н
 1

8
 

П
Р

Н
 1

9
 

П
Р

Н
 2

0
 

П
Р

Н
 2

1
 

П
Р

Н
 2

2
 

П
Р

Н
 2

3
 

П
Р

Н
 2

4
 

ОК 1.1   +                      

ОК 1.2 + +                       

ОК 1.3   +                      

ОК 1.4  +              + +        

ОК 1.5               +  +        

ОК 1.6       +                  

ОК 2.1        +                 

ОК 2.2     +   +                 

ОК 2.3        +               +  

ОК 2.4           +              

ОК 2.5    + +     +  +             

ОК 2.6    +    +  +              + 

ОК 2.7    + + +   + +               

ОК 2.8          +  + + +    + +      

ОК 2.9    +     +             +   

ОК 2.10    + +                +    

ОК 2.11         +           +     

ОК 2.12    + +   + +   +             

ОК 2.13    + + +   + +  + +            

ОК 2.14    + + +  + + +           +  +  

 

 

 



 

IX. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ 

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

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

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

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

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

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» [Режим

 доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п]; 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» [Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page] 

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

затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п]; 

6. Національний класифікатор України: «Класифікація видів 

економічної діяльності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/]; 

7. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 

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

 8. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти 

//URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-

1648.pdf Корисні посилання:  
 9. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG) // URL:http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-

andguidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf  
 10. Data for SustainableDevelopment Goals.ISCED (МСКО) 2011 

//URL:http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf  
 11. Data for SustainableDevelopment Goals.ISCED-F (МСКО-Г) 2013 // 

URL:http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-

educationtraining-2013.pdf. 
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