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І Преамбула
Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань
05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність: 051 «Економіка».
Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України
від 13.11.2018 р. № 1244
Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 051 «Економіка»
Науково-методичної комісії № 6 з бізнесу, управління та права сектору вищої
освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України:
Назарова Галина Валентинівна (голова підкомісії), доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри економіки та соціальних наук Харківського
національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
Черняк Олександр Іванович (заступник голови підкомісії), доктор економічних
наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка;
Антонюк Лариса Леонтіївна (секретар підкомісії), доктор економічних наук,
професор, заступник завідувача кафедри міжнародної економіки Державного
вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»;
Бажал Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська
академія»;
Вахітов Володимир Володимирович, доктор філософії, професор Київської
школи економіки;
Жданова Людмила Леонідівна, доктор економічних наук, професор кафедри
загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного
економічного університету;
Козюк Віктор Валерійович, доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного
університету;
Мельник Леонід Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
Перерва Петро Григорович, доктор економічних наук, професор, декан
економічного факультету Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут»;
Роскладка Андрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри економічної кібернетики Київського національного торговельноекономічного університету;
Шаульська Лариса Володимирівна, доктор економічних наук, професор, декан
економічного факультету Донецького національного університету.
Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 051
«Економіка» Науково-методичної комісії № 6 з бізнесу, управління та права
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Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол від
23.06.2016 р. № 3).
Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної
ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 22.11.2016 р. № 9).
Фахову експертизу проводили:
1. Дорошенко Ганна Олександрівна, доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки та менеджменту Харківського національного
університету ім. В.Н.Каразіна;
2. Лопатинський Юрій Михайлович, доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
3. Дерев’янко Олена Георгіївна, доктор економічних наук, віце-президент Групи
DCH.
Методичну експертизу проводили:
1. Калашнікова Світлана Андріївна, доктор педагогічних наук, професор,
директор Інституту вищої освіти НАПН України;
2. Таланова Жаннета Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, старший
науковий співробітник, менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+
офісу в Україні.
Стандарт розглянуто Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України та Федерацією роботодавців України.
Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та
схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 051 «Економіка» Науковометодичної комісії № 6 з бізнесу, управління та права Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України (протокол від 18.04.2018 р. № 5).
ІІ Загальна характеристика
Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

051 Економіка

Обмеження щодо форм Обмеження відсутні
навчання
Бакалавр з економіки за спеціалізацією (зазначається
Освітня кваліфікація
за наявності)
Ступінь вищої освіти «Бакалавр»
Кваліфікація в
Спеціальність 051 «Економіка»
дипломі
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Опис предметної
області

Академічні права
випускників

Спеціалізація (зазначається за наявності)
Освітня програма (зазначити назву освітньої
програми)
Об’єкт вивчення та/або діяльності: закономірності
функціонування та розвитку соціально-економічних
систем,
соціально-економічних
процесів,
їх
моделювання, прогнозування та регулювання,
мотивація і поведінка економічних суб’єктів.
Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють
сучасним економічним мисленням, теоретичними
знаннями і практичними навичками, необхідними для
розв’язання завдань предметної області.
Теоретичний зміст предметної області: поняття,
категорії, концепції, принципи економічних наук.
Методи, методики та технології: загальнонаукові
методи пізнання та дослідницької діяльності,
математичні та статистичні методи економічного
аналізу,
економіко-математичне
моделювання,
інформаційно-комунікаційні технології досліджень,
розповсюдження,
та
презентацій
результатів
досліджень.
Інструментарій
та
обладнання:
сучасне
інформаційно-комунікаційне
обладнання,
інформаційні системи та програмні продукти, що
застосовуються у професійній діяльності.
Можливість продовжувати освіту за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття
додаткових кваліфікацій в системі післядипломної
освіти.

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття першого
(бакалаврського) ступеня вищої освіти
Обсяг освітньої
програми у ЄКТС

- на базі повної загальної середньої освіти становить 240
кредитів ЄКТС,
- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад
вищої освіти має право визнати та перезарахувати не
більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах
попередньої освітньої програми підготовки молодшого
бакалавра (молодшого спеціаліста).
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути
спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних
(фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених
цим Стандартом вищої освіти.
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ІV Перелік компетентностей випускника
Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми в економічній сфері, які
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов,
що передбачає застосування теорій та методів економічної
науки.

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
(демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ЗК2. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові
цінності та примножувати досягнення суспільства на
основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань про
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення здорового
способу життя.
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно,
так і письмово.
ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК7. Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій.
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.
ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем
Спеціальні
(фахові, предметні) предметної області, основ функціонування сучасної
економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному
компетентності
рівнях.
СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у
відповідності з чинними нормативними та правовими
актами.
Загальні
компетентності

7
СК3. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та
напрямів економічної науки.
СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні
процеси і явища на основі теоретичних моделей,
аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані
результати.
СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та
національної економіки, їх інституційної структури,
обґрунтування напрямів соціальної, економічної та
зовнішньоекономічної політики держави.
СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні
методи та моделі для вирішення економічних задач.
СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та
програмне забезпечення з обробки даних для вирішення
економічних завдань, аналізу інформації та підготовки
аналітичних звітів.
СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у
сфері економічних та соціально-трудових відносин.
СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних
теоретичних та економетричних моделей соціальноекономічні процеси.
СК10. Здатність використовувати сучасні джерела
економічної,
соціальної,
управлінської,
облікової
інформації для складання службових документів та
аналітичних звітів.
СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на
основі розуміння закономірностей економічних систем і
процесів та із застосуванням сучасного методичного
інструментарію.
СК12. Здатність
самостійно
виявляти
проблеми
економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій,
пропонувати способи їх вирішення.
СК13. Здатність
проводити
економічний
аналіз
функціонування та розвитку суб’єктів господарювання,
оцінку їх конкурентоспроможності.
СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища
в одній або декількох професійних сферах з врахуванням
економічних ризиків та можливих соціально-економічних
наслідків.
V Нормативний зміст підготовки бакалавра, сформульований у
термінах результатів навчання
1. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти,
визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти
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користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод
інших осіб, зокрема, членів колективу.
2. Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати
досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення
здорового способу життя.
3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові
концепції мікро- та макроекономіки,
4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування
економічних систем.
5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для
обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними
економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами
та органами державної влади).
6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей,
проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної
діяльності.
7. Пояснювати
моделі
соціально-економічних
явищ
з
погляду
фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів
розвитку економічної науки.
8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для
вирішення економічних задач.
9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної
економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та
зовнішньоекономічної політики держави.
10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання,
визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які
характеризують результативність їх діяльності.
11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання
соціально-економічних і трудових відносин.
12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань
та змістовно інтерпретувати отримані результати.
13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи
отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну
інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
14. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у
дослідженнях та професійному спілкуванні.
16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати
логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і
проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та
можливих соціально-економічних наслідків.
18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну
діяльність.
19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення
соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
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20. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації
державною та іноземною мовами.
21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення
ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також
особливостей поведінки їх суб’єктів.
22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із
новими об’єктами, та у невизначених умовах.
23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне,
креативне, самокритичне мислення.
24. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі
етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні
відмінності людей.
VІ Форми атестації здобувачів першого (бакалаврського) ступеня
вищої освіти
Атестація може здійснюватися у формі публічного
Форми атестації
захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи або
здобувачів вищої
атестаційного екзамену (екзаменів).
освіти
Кваліфікаційний іспит за спеціальністю повинен
Вимоги до
перевіряти
досягнення
результатів
навчання,
кваліфікаційного
визначених цим Стандартом вищої освіти та освітньою
іспиту (за наявності)
програмою.
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання
Вимоги до
складного спеціалізованого завдання або практичної
кваліфікаційної
роботи (за наявності) проблеми в економічній сфері із застосуванням теорій та
методів економічної науки.
У кваліфікаційній роботі не може бути академічного
плагіату, фальсифікації та списування.
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на
офіційному сайті або в репозиторії закладу вищої освіти.
Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять
інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у
відповідності до вимог чинного законодавства.

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти
У закладах вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення
закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система
внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і
заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення
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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 науковопедагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу,
у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти
та кваліфікації;
8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів
вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення
функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату;
9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням
закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи
забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям
щодо забезпечення якості вищої освіти.
VII. Перелік нормативних документів, на яких базується Cтандарт
вищої освіти
- Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19];
- Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19];
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка
здобувачів
вищої
освіти»
[Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п];
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» [Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page]
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про
затвердження
Національної
рамки
кваліфікацій»
[Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п];
- Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної
діяльності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/];
- Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003: 2010ДК
003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com];
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Інші рекомендовані джерела
- Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі
вищої
освіти
(ESG)
[Режим
доступу:
http://ihed.org.ua/images/doc/
04_2016_ESG_2015.pdf];
- International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO Institute
for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/ documents/isced2011- en.pdf];
- ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013):UNESCO Institute for
Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/ Documents/iscedfields-of-education-training-2013.pdf].
- Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені
наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у редакції
наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. № 1648), схвалені
сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки
України (протокол від 29.03.2016 № 3);
- Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу:
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.pdf];
- Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу: http://
ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf];
- Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційноаналітичний
огляд
[Режим
доступу:
http://ihed.org.ua/images/
doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf];
- Європейська кредитна трансферна накопичувальна система:. Довідник
користувача [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users
_Guide-2015_Ukrainian.pdf].
- EQF-LLL – European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning [Режим
доступу:https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf];
- QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area [Режим
доступу:http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67];
- TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та
прикладами стандартів [Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/].

Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих

О. І. Шаров
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Пояснювальна записка
Стандарт вищої освіти містить компетентності, що визначають специфіку
підготовки бакалаврів зі спеціальності 051 «Економіка» та результати навчання, які
виражають що саме студент повинен знати, розуміти та бути здатним виконувати
після успішного завершення освітньої програми. Вони узгоджені між собою та
відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій. Таблиця 1 показує
відповідність визначених Стандартом компетентностей та дескрипторів НРК. В
таблиці 2 показана відповідність результатів навчання та компетентностей.
Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та
інших видів освітньої діяльності, необхідний для набуття означених Стандартом
компетентностей.
Наведений в Стандарті перелік компетентностей і результатів навчання не є
вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні профілю освітніх програм
можуть вказувати додаткові компетентності і результати навчання.
Заклад вищої освіти має право вводити додаткові форми атестації
здобувачів вищої освіти.
Таблиця 1.
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей
дескрипторам НРК (за 6-м рівнем, бакалаврським)
Класифікація
компетентностей за
НРК

ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7

Знання
Уміння
Комунікація
Автономія та
Зн1 Концептуальні Ум1 Розв'язання
К1 Донесення до
відповідальність
знання, набуті у
складних
фахівців і
АВ1 Управління
процесі навчання та непередбачуваних задач і нефахівців
комплексними діями
професійної
проблем у
інформації, ідей, або проектами,
діяльності,
спеціалізованих сферах проблем, рішень та відповідальність за
включаючи певні професійної діяльності власного досвіду в прийняття рішень у
знання сучасних
та/або навчання, що
галузі професійної непередбачуваних
досягнень
передбачає збирання та діяльності
умовах
Зн2 Критичне
інтерпретацію інформації К2 Здатність
АВ2 Відповідальність
осмислення
(даних), вибір методів та ефективно
за професійний
основних теорій,
інструментальних засобів,формувати
розвиток окремих осіб
принципів, методів і застосування
комунікаційну
та/або груп осіб
понять у навчанні та інноваційних підходів
стратегію
здатність до
професійній
подальшого навчання з
діяльності
високим рівнем
автономності
Загальні компетентності
К1, К2
АВ1
ЗН1, ЗН2
К1
УМ1
ЗН1, ЗН2
УМ1
АВ2
ЗН2
ЗН1
К1, К2
К1, К2
УМ1
К1
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ЗК8
ЗК9
ЗК10
ЗК11
ЗК12
ЗК13
СК1
СК2
СК3
СК4
СК5
СК6
СК7
СК8
СК9
СК10
СК11
СК12
СК13
СК14

ЗН1
ЗН2
ЗН2
ЗН2
ЗН2
ЗН2
ЗН1

УМ1
УМ1

АВ1

УМ1

АВ1

К1, К2
К1
Спеціальні (фахові) компетентності
УМ1
К2
УМ1
К2
УМ1
УМ1
К1

АВ1

АВ1
АВ1

ЗН1
УМ1
ЗН1
ЗН1, ЗН2

АВ1
К1
К1

УМ1
УМ1

АВ2
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Таблиця 2
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей

Програмні
результати
навчання

Інтегральна
компетентність

Компетентності

1. Асоціювати себе +
як члена
громадянського
суспільства,
наукової спільноти,
визнавати
верховенство права,
зокрема у
професійній
діяльності, розуміти
і вміти
користуватися
власними правами і
свободами, виявляти
повагу до прав і
свобод інших осіб,
зокрема, членів
колективу.
2. Відтворювати
+
моральні, культурні,
наукові цінності,
примножувати
досягнення
суспільства в
соціальноекономічній сфері,

1

2

+

+

+

+

3

4

Загальні компетентності
5 6 7 8 9 10 11

+

+

+

+

+

+

12

13

+

+

+

+

1

2

3

Спеціальні (фахові) компетентності
4 5 6 7 8 9 10 11 12

+

+

+

13

14

+

+

+
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пропагувати ведення
здорового способу
життя.

3. Знати та
+
використовувати
економічну
термінологію,
пояснювати базові
концепції мікро- та
макроекономіки.
4. Розуміти
+
принципи
економічної науки,
особливості
функціонування
економічних систем.
5. Застосовувати
+
аналітичний та
методичний
інструментарій для
обґрунтування
пропозицій та
прийняття
управлінських
рішень різними
економічними
агентами
(індивідуумами,
домогосподарствами
, підприємствами та
органами державної
влади).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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6. Використовуват
и професійну
аргументацію для
донесення
інформації, ідей,
проблем та способів
їх вирішення до
фахівців і
нефахівців у сфері
економічної
діяльності.
7. Пояснювати
моделі соціальноекономічних явищ з
погляду
фундаментальних
принципів і знань на
основі розуміння
основних напрямів
розвитку
економічної науки.
8. Застосовувати
відповідні
економікоматематичні методи
та моделі для
вирішення
економічних задач.
9. Усвідомлювати
основні особливості
сучасної світової та
національної
економіки,
інституційної
структури, напрямів
соціальної,
економічної та

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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зовнішньоекономічн
ої політики держави.
10. Проводити
аналіз
функціонування та
розвитку суб’єктів
господарювання,
визначати
функціональні
сфери,
розраховувати
відповідні
показники які
характеризують
результативність їх
діяльності.
11. Вміти
аналізувати процеси
державного та
ринкового
регулювання
соціальноекономічних і
трудових відносин.
12. Застосовувати
набуті теоретичні
знання для
розв’язання
практичних завдань
та змістовно
інтерпретувати
отримані
результати.
13. Ідентифікувати
джерела та розуміти
методологію
визначення і методи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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18
отримання
соціальноекономічних даних,
збирати та
аналізувати
необхідну
інформацію,
розраховувати
економічні та
соціальні показники.
14. Визначати та
планувати
можливості
особистого
професійного
розвитку.
15. Демонструвати
базові навички
креативного та
критичного
мислення у
дослідженнях та
професійному
спілкуванні.
16. Вміти
використовувати
дані, надавати
аргументацію,
критично оцінювати
логіку та формувати
висновки з наукових
та аналітичних
текстів з економіки.
17. Виконувати
міждисциплінарний
аналіз соціальноекономічних явищ і
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19
проблем в однієї або
декількох
професійних сферах
з врахуванням
ризиків та можливих
соціальноекономічних
наслідків.
18. Використовуват
и нормативні та
правові акти, що
регламентують
професійну
діяльність.
19. Використовуват
и інформаційні та
комунікаційні
технології для
вирішення
соціальноекономічних
завдань, підготовки
та представлення
аналітичних звітів.
20. Оволодіти
навичками усної та
письмової
професійної
комунікації
державною та
іноземною мовами.
21. Вміти
абстрактно мислити,
застосовувати аналіз
та синтез для
виявлення ключових
характеристик
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20
економічних систем
різного рівня, а
також особливостей
поведінки їх
суб’єктів.
22. Демонструвати
гнучкість та
адаптивність у
нових ситуаціях, у
роботі із новими
об’єктами, та у
невизначених
умовах.
23. Показувати
навички самостійної
роботи,
демонструвати
критичне,
креативне,
самокритичне
мислення.
24. Демонструвати
здатність діяти
соціально
відповідально та
свідомо на основі
етичних принципів,
поваги до
різноманіття думок,
індивідуальних та
міжкультурних
відмінностей людей.
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