
 

 

 



 

 

ПЕРЕДМОВА/ FOREWORD 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетентностні, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів у галузі 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка». / Educational and professional 

program is a normative document regulating normative, competence, qualification, 

organizational, educational and methodical requirements for the preparation of 

bachelors in the field 05 "Social and behavioral sciences" of the specialty 051 

"Economics". 

Освітньо-професійна програма заснована на компетентністному підході до 

підготовки фахівця у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 

051 «Економіка»./ The educational-professional program is based on a competent 

approach to training a specialist in the field of 05 "Social and behavioral sciences" in 

the specialty 051 "Economics". 

 

Розроблено проектною групою в складі: / Developed by the project team 

consisting of: 

Ремига Юлія Сергіївна, керівник проектної групи, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри економіки, підприємництва, менеджменту;/ Remyga Yuliia 

Sergiivna, head of the project group, candidate of economic sciences, associate 

professor of the department of economics, entrepreneurship, management; 

Вяткіна Тетяна Георгіївна, доктор економічних наук, доцент, професор 

кафедри економіки, підприємництва, менеджменту;/ Vyatkina Tetiana 

Georgiivna, Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department 

of Economics, Entrepreneurship, and Management; 

Виноградчий Віктор Іванович, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри економіки, підприємництва, менеджменту;/ Vynohradchiy 

Viktor Ivanovich, Doctor of Economic Sciences, Professor of Economics, 

Entrepreneurship, Management; 

Могилевська Ольга Юріївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економіки, підприємництва, менеджменту./ Mogilevska Olga Yuriivna, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics, 

Entrepreneurship, and Management. 

  



1. Профіль освітньо-професійної програми «Економіка» / 1. Profile of the 

educational-professional program "Economics" 

зі  спеціальності 051 «Економіка»/ from the specialty 051 "Economics" 

галузі знань галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» / Branch of 

knowledge 05 "Social and behavioral sciences" 

 

1 – Загальна інформація/1 - General information 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу/ Full 

name of higher 

educational 

institution and 

structural unit 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський 

міжнародний університет»/ Private higher educational 

institution "Kyiv International University" 

 

Економічний факультет/ Faculty of Economics  

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу/ Higher 

education level and 

the name of the 

qualification in the 

language of the 

original 

Перший (бакалаврський) ступінь вищої освіти; 

кваліфікація освітня – бакалавр з економіки 

кваліфікація в дипломі – фахівець з економіки/ The first 

(bachelor) degree of higher education; 

Qualifications Educational - Bachelor of Economics 

qualification in the diploma - specialist in economics 

Офіційна назва 

освітньої 

програми/ The 

official name of the 

educational 

program 

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти «Економіка»/ Educational and 

professional program of the first (Bachelor) level of higher 

education "Economics" 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми/ Type of 

diploma and volume 

of educational 

program 

Диплом бакалавра, одиничний ступінь, 240 кредитів 

ЄКТС, термін навчання 4 роки. /Bachelor's degree, unitary 

degree, 240 ECTS credits, term of training 4 years. 

 

Наявність 

акредитації/ 

Availability of 

accreditation 

Акредитація напряму підготовки 6.030504 Економіка 

підприємства у 2015 році (відповідно до рішення 

Акредитаційної комісії від 17.11.2015 р. протокол № 119 

(наказ МОН України  від 30.11.2015 р. № 1931л)/ 

Accreditation of the direction of preparation 6.030504 The 

enterprise's economy in 2015 (in accordance with the decision 

of the Accreditation Commission dated 17.11.2015, Minutes 



No. 119 (Order of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine dated November 30, 2015 No. 1931l) 

Цикл/Рівень/ Cycle 

/ Level 

НРК України – 5 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF 

LLL – 5 рівень / NRC Ukraine - 5th level, FQ-EHEA - first 

cycle, EQF LLL - 5 level 

Передумови/ 

Prerequisites 

Наявність повної загальної середньої освіти, за 

результатами ЗНО./ Availability of full secondary education, 

based on the results of external testing. 

Мова(и) 

викладання/ 

Language (s) of 

teaching 

Українська/ Ukrainian 

Термін дії освітньої 

програми/ The 

duration of the 

educational 

program 

3 роки 10 місяців/3 years 10 months 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми/ Internet 

address of the 

permanent 

description of the 

educational 

program 

www.kymu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми/2 - The purpose of the educational program 

Формувати здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички з 

гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для 

вирішення типових задач діяльності фахівця економіки в галузі соціальної та 

поведінкової науки на відповідних посадах, сфера застосування яких передбачена 

згідно з НКУ ДК 003:2010 «Класифікатор професій»./ To form the ability to apply 

the acquired knowledge, skills, skills in the humanities, fundamental and professionally 

oriented disciplines for solving typical tasks of the specialist of economics in the field 

of social and behavioral science in corresponding positions, the scope of which is 

provided in accordance with the NKU DK 003: 2010 "Classifier of professions" . 

3 – Характеристика освітньої програми/3 - Characteristics of the educational 

program 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності))/ Subject 

area (branch of 

knowledge, specialty, 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»  

Спеціальність 051 «Економіка»/ Branch of Knowledge 05 

"Social and Behavioral Sciences" 

Specialty 051 "Economics" 

 



specialization (if 

any)) 

Орієнтація 

освітньої 

програми/ 

Orientation of the 

educational program 

Освітньо-професійна Програма орієнтується на сучасні 

професійні та наукові досягнення в галузі економічних 

дисциплін, враховує специфіку роботи економічної служби 

підприємства різних форм власності, орієнтує на актуальні 

спеціалізації, в рамках яких студент визначає професійну 

та наукову кар’єру./ Educational-professional  program 

focuses on modern professional and scientific achievements in 

the field of economic disciplines, takes into account the 

specifics of the work of the economic service of enterprises of 

various forms of ownership, focuses on relevant specialization, 

in which the student determines a professional and scientific 

career. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації/ The 

main focus of the 

educational program 

and specialization 

Фахова підготовка у галузі знань: 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» зі  спеціальності 051 «Економіка». 

Ключові слова: економіка, підприємство, економетрика, 

методи і моделі управління, менеджмент, стратегія, 

стратегічне управління./ Professional training in the field of 

knowledge: 05 "Social and behavioral sciences" from the 

specialty 051 "Economics". 

Key words: economy, enterprise, econometrics, methods and 

models of management, management, strategy, strategic 

management. 

Особливості 

програми/ Features 

of the program 

Об’єктами вивчення є: загальні закони та тенденції 

розвитку економічних систем, мотивація та поведінка 

суб’єктів ринку, соціально-економічні процеси, їх 

моделювання та регулювання./ Objects of study are: general 

laws and tendencies in the development of economic systems, 

motivation and behavior of market actors, socio-economic 

processes, their modeling and regulation. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють 

сучасним економічним мисленням, теоретичними 

знаннями і практичними навичками, необхідними для 

розв’язання завдань предметної області діяльності./ 

Objectives of training: training of specialists who have modern 

economic thinking, theoretical knowledge and practical skills 

necessary for solving tasks of the field of activity. 

Теоретичний зміст предметної області: складає 

формування знань про поняття, категорії, концепції, 

принципи соціально-поведінкових та економічних наук./ 

Theoretical content of the subject area: is the formation of 

knowledge about the concept, categories, concepts, principles 

of social-behavioral and economic sciences. 

Методи, методики та технології:  



- загальнонаукові методи пізнання, математичні, 

статистичні та якісні методи економічного аналізу, 

економіко-математичне моделювання,  

- інформаційно-комунікаційні технології,  

- методи дослідницької діяльності та презентації 

результатів./ Methods, techniques and technologies: 

- - general scientific methods of cognition, mathematical, 

statistical and qualitative methods of economic analysis, 

economic and mathematical modeling, 

- - Information and communication technologies 

- - Research methods and presentation of results. 

Інструменти:  

- сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, 

інформаційні ресурси та програмні продукти, що 

застосовуються в економічній діяльності./ Tools: 

- - modern information and communication equipment, 

information resources and software products used in 

economic activity. 

4 – Працездатність випускників до працевлаштування 

та подальшого навчання/4 - Graduates' ability to work 

and further education 

Придатність до 

працевлаштування

/ Suitability for 

employment 

Випускники можуть працювати у державних 

підприємствах та приватних бізнес-структурах (на різних 

посадах організаційно-управлінського та фінансово-

економічного профілю); виконувати трудові обов’язки на 

державній службі (розробка та експертиза ключових 

документів у сфері соціально-економічної політики 

загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів); 

практикувати освітню та наукову діяльність у вищих 

навчальних закладах і дослідницьких центрах 

(здійснюючи складні економічні дослідження і наукові 

проекти, розробляючи соціально-економічні прогнози, 

займаючись викладанням навчальних курсів)./ Graduates 

can work in state enterprises and private business structures (at 

different positions of organizational-managerial and financial-

economic profile); to perform labor duties in the civil service 

(development and examination of key documents in the field of 

socio-economic policy at the national, regional and local 

levels); to practice educational and scientific activity in higher 

educational establishments and research centers (carrying out 

complex economic research and scientific projects, developing 

socio-economic forecasts, teaching teaching courses). 

Можливість реалізувати отримані знання, працюючи у: 

виробничих та торгівельних підприємствах (на посадах 

економіст, головний економіст, бухгалтер-економіст, 

економіст-фінансист, менеджер з планування, менеджер зі 



стратегічного розвитку тощо, в перспективі - топ-

менеджери, керівники відділів і секторів, директори); 

вітчизняних та міжнародних холдингових компаніях 

(департаменти планування, стратегічного та інноваційного 

розвитку; відділи бюджетування та продажу); 

консалтингових і інвестиційних компаніях; банківських 

установах (корпоративне кредитування); органах 

державної влади; власному бізнесі. / Ability to realize the 

knowledge gained by working in: production and trade 

enterprises (in positions of economist, chief economist, 

accountant-economist, economist-financier, planning manager, 

manager of strategic development, etc., in the future - top 

managers, heads of departments and sectors, directors); 

domestic and international holding companies (departments of 

planning, strategic and innovative development, budgeting and 

sales departments); consulting and investment companies; 

banking institutions (corporate lending); state authorities; own 

business. 

Подальше 

навчання/ Further 

training 

За умови успішного завершення навчання, можливість 

навчатися за програмами другого  (магістерського) рівня за 

економічним напрямом знань (що узгоджується з 

отриманим дипломом бакалавра) або суміжною – 

магістерські (освітньо-професійні) програми вищої освіти./ 

Subject to successful completion of the training program the 

opportunity to learn a second (master's) level of knowledge on 

the economic direction (which is consistent with the received 

bachelor's degree) or a related - master (educational and 

professional) program of higher education. 

5 – Викладання та оцінювання/5 - Teaching and evaluation 

Викладання та 

навчання/ Teaching 

and learning 

Лекції, практичні заняття, розв’язування ситуаційних 

проблем, кейсів, виконання проектів, дослідницьких 

наукових робіт тощо. / Lectures, practical classes, solving of 

situational problems, cases, projects implementation, research 

works, etc. 

Оцінювання/ 

Evaluation 

Заліки, диференційовані заліки, усні та письмові екзамени, 

підсумкова атестація у формі складання комплексного 

кваліфікаційного екзамену./ Credits, differentiated tests, oral 

and written examinations, final examination in the form of 

drawing up a comprehensive qualifying examination. 

6 – Програмні компетентності/6 - Program competencies 

Інтегральна 

компетентність/ 

Integral competence 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері економіки та у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

економічної науки./ Ability to solve complex specialized tasks 

and practical problems in the field of economics and in the 



process of study, which involves the application of theories and 

methods of economic science. 

Загальні компетентності (ЗК)/ General Competence (GC) 

ЗК 01. /GC Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу./ 

Ability to think, analyze and synthesize. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях./ 

Ability to apply knowledge in practical situations. 

ЗК 03. Знання та розуміння предметної області професійної 

діяльності./ Knowledge and understanding of the subject area 

of professional activity. 

ЗК 04. Здатність до усної та письмової професійної комунікації 

англійською мовою./ Ability to oral and written professional 

communication in English. 

ЗК 05. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій./ Skills of using information and communication 

technologies. 

ЗК 06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел./ Ability to search, process and analyze 

information from various sources. 

ЗК 07. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації./ Ability to 

adapt and act in a new situation. 

ЗК 08. Здатність до креативного та критичного мислення./ Ability 

to creative and critical thinking. 

ЗК 09. Здатність приймати обґрунтовані рішення./ Ability to make 

informed decisions. 

ЗК 10. Навички міжособистісної взаємодії./ Interpersonal skills. 

ЗК 11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість./ Ability 

to demonstrate initiative and entrepreneurship. 

ЗК 12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на 

основі етичних міркувань./ Ability to knowingly and socially 

responsible act on ethical grounds. 

 Фахові компетентності спеціальності (ФК)/ Professional competence of the 

specialty (PC) 

ФК 01. /PC Здатність виявляти закономірності функціонування 

сучасної економіки на мікро- та макрорівні./ Ability to 

determine the regularities of the functioning of the modern 

economy at the micro and macro levels. 

ФК 02.  Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність./ Ability to use 

normative and legal acts regulating professional activity. 

ФК 03.  Розуміння основних особливостей провідних наукових 

шкіл та напрямів економічної науки./ Understanding of the 

main features of leading scientific schools and areas of 

economic science. 

ФК 04.  Здатність описувати економічні та соціальні процеси і 

явища на основі теоретичних та прикладних моделей, 



аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати./ Ability to describe economic and social processes 

and phenomena on the basis of theoretical and applied models, 

analyze and comprehensively interpret the obtained results. 

ФК 05.  Розуміння основних особливостей сучасної світової та 

національної економіки, інституційної структури, 

напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави./ Understanding of the main features of the 

modern world and national economy, the institutional structure, 

directions of social, economic and foreign economic policy of 

the state. 

ФК 06.  Здатність застосовувати економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення економічних задач./ Ability to apply 

economic and mathematical methods and models for solving 

economic problems. 

ФК 07.  Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки 

даних для вирішення економічних завдань, здійснення 

аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів./ 

Ability to use computer processing technologies for solving 

economic problems, analyzing information and preparing 

analytical reports. 

ФК 08.  Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері 

регулювання економічних та соціально-трудових 

відносин./ Ability to analyze and solve tasks in the field of 

regulation of economic and social-labor relations. 

ФК 09.  Здатність прогнозувати на основі стандартних 

теоретичних та економетричних моделей соціально-

економічні процеси./ Ability to predict socio-economic 

processes on the basis of standard theoretical and econometric 

models. 

ФК 10.  Навички використання сучасних джерел економічної, 

соціальної, управлінської, облікової інформації для 

складання службових документів та аналітичних звітів./ 

Skills of using modern sources of economic, social, 

managerial, accounting information for drawing up of service 

documents and analytical reports. 

ФК 11.  Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень./ 

Ability to use analytical and methodical tools for substantiating 

economic decisions. 

ФК 12.  Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати 

способи їх вирішення./ The ability to independently identify 

problems of an economic nature in analyzing specific 

situations, suggest ways to solve them. 



ФК 13.  Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру 

попиту та пропозиції, зайнятості та безробіття./ Ability to 

determine segmentation of the labor market, supply and 

demand structure, employment and unemployment. 

ФК 14.  Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, стану функціональних 

підсистем підприємств, організацій та установ./ Ability to 

conduct an analysis of the functioning and development of 

business entities, the status of functional subsystems of 

enterprises, organizations and institutions 

ФК 15.  Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в 

одній або декількох професійних сферах у межах 

спеціальності./ Ability to in-depth analyze problems and 

phenomena in one or more professional fields within the 

specialty. 

7 – Програмні результати навчання (ПРН)/ 7 - Program Learning Outcomes 

(PLO) 

ПРН 01/PLO 

Знати та використовувати економічну термінологію, 

пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки./ 

To know and use economic terminology, to explain the basic 

concepts of micro and macroeconomics. 

ПРН 02 

Демонструвати стійке розуміння принципів економічної 

науки, особливостей функціонування економічних 

систем./ To demonstrate a stable understanding of the 

principles of economic science, the peculiarities of the 

functioning of economic systems. 

ПРН 03 

Використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для розуміння логіки прийняття 

господарчих рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та 

органами державної влади)./ To use analytical and 

methodical tools for understanding the logic of making 

economic decisions by various economic agents (individuals, 

households, enterprises and state authorities). 

ПРН 04 

Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до 

фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності./ To 

use professional arguments for communicating information, 

ideas, problems and ways to address them to professionals and 

non-professionals in the field of economic activity. 

ПРН 05 

Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з 

погляду фундаментальних принципів і знань на основі 

розуміння основних напрямів розвитку економічної 

науки./ To explain the models of socio-economic phenomena 

from the point of view of fundamental principles and 



knowledge on the basis of understanding the basic directions of 

the development of economic science. 

ПРН 06 

Застосовувати відповідні економіко-математичні методи 

та моделі для вирішення економічних задач./ To apply 

appropriate economic and mathematical methods and models 

for solving economic problems. 

ПРН 07 

Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та 

національної економіки, інституційної структури, 

напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави./ Усвідомлювати основні особливості 

сучасної світової та національної економіки, інституційної 

структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

ПРН 08 

Визначати попит та пропозицію на ринку праці, 

аналізувати структуру зайнятості та безробіття./ To identify 

supply and demand in the labor market, analyze the structure 

of employment and unemployment. 

ПРН 09 

Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності./ To analyze the functioning 

and development of economic entities, to identify functional 

areas, to calculate the relevant indicators that characterize the 

performance of their activities. 

ПРН 10 

Вміти аналізувати процеси державного та ринкового 

регулювання соціально-економічних і трудових відносин./ 

To be able to analyze the processes of state and market 

regulation of socio-economic and labor relations. 

ПРН 11 

Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати./ To apply the acquired theoretical knowledge to 

solve practical problems and interpret the obtained results in a 

meaningful way. 

ПРН 12 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання соціально-економічних 

даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні показники./ To 

identify sources and understand the methodology of 

identification and methods of obtaining socio-economic data, 

to collect and analyze the necessary information, to calculate 

economic and social indicators. 

ПРН 13 Вміти працювати як самостійно, так і в команді./ Be able to 

work either independently or in a team. 

ПРН 14 Виконувати дослідження за встановленим замовленням./ 

To perform research on an order. 



ПРН 15 Розуміти та планувати можливості особистого 

професійного розвитку./ To understand and plan personal 

career development opportunities. 

ПРН 16 Демонструвати базові навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні./ 

To demonstrate the basic skills of creative and critical thinking 

in research and professional communication. 

ПРН 17 Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і 

висновки наукових та аналітичних текстів з економіки./ To 

understand and independently form the content, structure and 

conclusions of scientific and analytical texts on economics. 

ПРН 18 Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-

економічних явищ і проблем в однієї або декількох 

професійних сферах./ To perform interdisciplinary analysis of 

socio-economic phenomena and problems in one or more 

professional fields. 

ПРН 19 Використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність./ To use regulatory 

and legal acts regulating professional activities. 

ПРН 20 Використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології для вирішення соціально-економічних завдань, 

підготовки та представлення аналітичних звітів./ To use 

information and communication technologies to solve socio-

economic problems, to prepare and submit analytical reports. 

ПРН 21 Оволодіти навичками усної та письмової професійної 

комунікації англійською мовою./ To master the skills of oral 

and written professional communication in English. 

ПРН 22 Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати 

аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик 

економічних систем різного рівня, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів./ To demonstrate abstract thinking 

abilities, to apply analysis and synthesis to identify key 

characteristics of economic systems of various levels, as well 

as peculiarities of their subjects' behavior. 

ПРН 23 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових 

ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених 

умовах./ To demonstrate the flexibility and adaptability to new 

situations, to work with new objects, and in uncertain 

conditions. 

ПРН 24 Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу 

та підприємливість, бути критичним і самокритичним./ To 

acquire skills of independent work, to show initiative and 

entrepreneurship, to be critical and self-critical. 

ПРН 25 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо на основі етичних мотивів, поваги до різноманіття 

думок, індивідуальних та міжкультурних відмінностей 



людей./ To demonstrate the ability to act socially and 

consciously on the basis of ethical motives, respect for the 

diversity of thoughts, individual and intercultural differences of 

people. 

 8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми/8 - Resource support for the 

implementation of the program  

Кадрове 

забезпечення/ 

Personnel support 

Відповідність ліцензійним вимогам:/ Compliance with the 

license requirements: 

наявність у ПВНЗ «Київський міжнародний університет» 

Економічного факультету та кафедри економіки, 

підприємництва, менеджменту, відповідальних за 

підготовку здобувачів вищої освіти; робочої групи 

(проектної групи) з науково-педагогічних працівників, на 

яку покладено відповідальність за підготовку здобувачів 

вищої освіти за певною спеціальністю, у складі чотирьох 

осіб, що мають науковий ступінь та/або вчене звання; / 

Availability at the Kyiv International University of the Faculty 

of Economics and the Department of Economics, 

Entrepreneurship, Management, responsible for the training of 

applicants for higher education; a working group (design 

group) of scientific and pedagogical workers, which is 

responsible for the training of applicants for higher education 

in a certain specialty, consisting of four persons with a degree 

and / or academic rank; 

наявність у керівника проектної групи (гаранта освітньої 

програми) наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства, а також стажу науково-педагогічної та 

наукової роботи не менш як 5 років;/ the presence of a 

scientific degree of the candidate of art history as head of the 

project group (guarantor of the educational program), as well 

as the experience of scientific-pedagogical and scientific work 

of not less than 5 years; 

два члени проектної групи володіють англійською мовою 

на рівні В2 за загальноєвропейськими рекомендаціями з 

мовної освіти. / two members of the project team speak 

English at level B2 on European language education 

recommendations. 

Наявність групи забезпечення освітньої діяльності, 

кількість членів якої складається з науково-педагогічних 

або наукових працівників, які працюють у закладі освіти за 

основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно 

до спеціальності і які не входять (входили) до жодної 

групи забезпечення такого або іншого закладу вищої 

освіти в поточному семестрі;/ The presence of a group of 

educational activities, the number of members of which 

consists of scientific-pedagogical or scientific staff who work 



in the institution of education at the main place of employment 

and have qualifications in accordance with the specialty and 

which are not included in any group of the provision of this or 

that institution of higher education in the current semester; 

частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання 

не менше 50%;/ the proportion of those with a degree and / or 

a scientific rank of not less than 50%; 

частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або 

вчене звання професора не менше 10%./ the proportion of 

those who have a Ph.D. degree and / or a professor's degree of 

at least 10%. 

Науково-педагогічні та наукові працівники, які 

здійснюють освітній процес, мають стаж науково-

педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової 

та професійної активності, який засвідчується виконанням 

не менше чотирьох видів та результатів (підпункти 1-18 

пункту 30 Ліцензійних умов)./ Scientific and pedagogical and 

scientific workers who carry out educational process, have 

experience of scientific and pedagogical activity for more than 

two years and the level of scientific and professional activity, 

which is certified by performance of not less than four types 

and results (clauses 1-18 of clause 30 of the Licensing 

conditions). 

Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма 

науково-педагогічними працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу. / Availability of labor agreements 

(contracts) with all scientific and pedagogical staff and orders 

of their employment. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення / 

Material and 

technical support 

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних 

занять, показів та контрольних заходів; належним чином 

обладнані спеціалізовані кабінети, зокрема, кабінет 

економіки  і підприємництва, кабінет менеджменту і 

маркетингу, кабінет мікро- і макроекономіки, кабінет 

вищої математики. / Provision of premises for conducting 

training sessions, demonstrations and control activities; 

Properly equipped specialist offices, in particular, the Cabinet 

of Economy and Entrepreneurship, management and marketing 

cabinet, the Cabinet of Micro- and Macroeconomics, the 

Cabinet of Higher Mathematics. 

Освітній процес проходить в обладнаних за останніми 

технологіями, світлих приміщеннях, побудованих за 

євростандартами, оснащених відеопроекторами, 

плазмовими телевізорами./ The educational process takes 

place in equipped with the latest technologies, bright rooms, 

built according to European standards, equipped with video 

projectors, plasma TVs. 



Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 

одночасного використання в навчальних аудиторіях не 

менше 30% аудиторій. / Provision of multimedia equipment 

for simultaneous use in classrooms of at least 30% of the 

audience. 

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, 

необхідними для виконання освітніх програм./ Provision of 

computer workstations, laboratories, landfills, equipment, 

equipment necessary for the implementation of educational 

programs. 

Наявність соціально-побутової інфраструктури: 

бібліотеки, у тому числі читального залу, пунктів 

харчування, актового залу, спортивного залу, спортивного 

майданчику, медичного пункту; Забезпеченість здобувачів 

вищої освіти, які цього потребують, гуртожитком./ 

Availability of social and household infrastructure: libraries, 

including a reading room, catering facilities, assembly hall, 

sports hall, sports ground, medical point; Provision of higher 

education students in need of a hostel. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення/ 

Information,  

educational and 

methodological 

support 

Нормативне забезпечення здійснюється Законом України 

«Про вищу освіту», стандартами вищої освіти 

(державними, галузевими та вузівськими), іншими 

нормативними актами Міністерства освіти і науки України 

та вищого навчального закладу. / Normative support is 

provided by the Law of Ukraine "On Higher Education", higher 

education standards (state, branch and university), other 

normative acts of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine and higher education institution. 

Освітня діяльність здійснюється за навчальним планом та 

пояснювальної записки до нього. Кожна навчальна 

дисципліна навчального плану забезпечена робочою 

програмою, комплексом навчально-методичного 

забезпечення. Для проведення практичної підготовки 

студентів розроблені програми  практичної підготовки та 

робочі програми практик. Забезпеченість студентів 

навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану складає 100%. Для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти наявні 

методичні матеріали для проведення підсумкової 

атестації./ Educational activities are carried out according to 

the curriculum and an explanatory note to it. Each curriculum 

of the curriculum is provided with a working program, a 

complex of teaching and methodological support. Practical 

training programs and practical work programs have been 

developed for practical training of students. The provision of 



students with study materials for each curriculum of the 

curriculum is 100%. For the final certification of higher 

education applicants there are methodical materials for the final 

certification. 

Інформаційне забезпечення здійснюється навчальними 

книгами (підручниками, навчальними посібниками тощо) 

та електронними ресурсами. Наявність вітчизняних та 

закордонних фахових періодичних видань відповідного 

або спорідненого профілю у бібліотеці закладу освіти, в 

тому числі в електронному вигляді складає 8 найменувань. 

Забезпечено доступ до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю./ Information support is provided by educational 

books (textbooks, tutorials, etc.) and electronic resources. The 

presence of domestic and foreign professional periodicals of 

the corresponding or related profile in the library of the 

educational institution, including in electronic form is 8 items. 

Access to databases of periodical scientific publications in 

English of the corresponding or related profile is provided. 

Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому 

розміщена основна інформація про його діяльність./ 

Presence of an official website of the educational institution, 

which contains basic information about its activities. 

Наявність сторінки на офіційному веб-сайті закладу освіти 

англійською мовою, на якому розміщена основна 

інформація про діяльність, правила прийому іноземців та 

осіб без громадянства, умови навчання та проживання 

іноземців та осіб без громадянства, контактна інформація./ 

The presence of a page on the official website of the 

educational institution in English, which contains the basic 

information on the activities, rules for the admission of 

foreigners and stateless persons, the conditions of study and 

residence of foreigners and stateless persons, contact 

information. 

9 – Академічна мобільність/9 - Academic mobility 

Національна 

кредитна 

мобільність/ 

National Credit 

Mobility 

Можливість навчатися в іншому закладі освіти на 

території України або поза її межами без відрахування з 

основного місця навчання, зі збереженням стипендії та 

перезарахування отриманих кредитів на основі ЄКТС./ 

Ability to study in another institution of education in Ukraine 

or abroad, without deducting from the main place of study, with 

the preservation of scholarship and re-crediting of loans 

received on the basis of ECTS. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність/ 

Можливість навчання у закладі освіти, відмінному від 

постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з 

метою здобуття кредитів Європейської кредитної 



International Credit 

Mobility 

трансферно-накопичувальної системи та/або відповідних 

компетентностей, результатів навчання (без здобуття 

кредитів Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи), що будуть визнані у закладі 

освіти постійного місця навчання вітчизняного чи 

іноземного учасника освітнього процесу. При цьому 

загальний період навчання для таких учасників за 

програмами кредитної мобільності залишається 

незмінним./ Opportunity to study in an educational 

establishment other than a permanent place of study of the 

participant in the educational process in order to obtain credits 

from the European Credit Transfer and Accumulation System 

and / or relevant competencies, learning outcomes (without 

obtaining credits from the European Credit Transfer and 

Accumulation System) that will be recognized at the institution 

education of a permanent place of study of a domestic or 

foreign participant in the educational process. At the same time, 

the overall training period for such participants in the programs 

of credit mobility remains unchanged. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти/ Teaching 

foreign applicants 

for higher education 

Прийом на навчання здійснюється відповідно до «Правил 

прийому до Київського міжнародного університету»  на 

підставі результатів навчання на підготовчому відділенні 

для іноземних громадян за гуманітарним профілем./ 

  



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність/ 2. List of components of the educational-professional 

program and their logical consistency 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми/2.1. List of 

components of the educational and professional program 

 

Код 

н/д/ 
Code N 

/ A 

Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, практика, 

кваліфікаційна робота)/ Components of the 

educational and professional program (academic 

disciplines, coursework, practice, qualifying work) 

Кількість 

кредитів/Amount 

of credits 

Форма 

підсумкового 

контролю/ 
Form of final 

control 

І. Цикл загальної підготовки/I. General training cycle 

ЗП.01  

GT 
Історія України /History of Ukraine 3 Іспит/exam 

ЗП.02 
Історія української культури/ History of Ukrainian 

Culture 
3 Іспит/exam 

ЗП.03 Політологія / Politology 3 Іспит/exam 

ЗП.04 Філософія /Philosophy 3 Іспит/exam 

ЗП.05 Іноземна мова/ Foreign Language 10 

2 заліки 

/іспит/2 

credits/exam 

ЗП.06 
Українська мова як іноземна/ Ukrainian as a 

foreign language 
10 Іспит/exam 

ЗП.07 
Українська мова за проф. спрям./ Ukrainian 

language for professional purposes 
4,5 Іспит/exam 

ЗП.08 Безпека життєдіяльності:/ Life Safety:    

ЗП.08.1 
Основи екології та безпека життєдіяльності/ 

Fundamentals of ecology and life safety 
3  Залік/ credit 

ЗП.08.2 Цивільна оборона/ Civil defense 3  Залік/ credit 

ЗП.08.3 Основи охорони праці / Basics of labor protection 3  Залік/ credit 

ЗП.09 Політична економія/ Political Economy 3,5 Іспит/exam 

ЗП.10 Мікроекономіка / Microeconomics 4  Залік/ credit 

ЗП.11 / Macroeconomics  4 Іспит/exam 

ЗП.12 
Історія економіки та економічної думки/ History 

of Economics and Economic Thought 
5  Залік/ credit 

ЗП.13 Вища математика / Higher mathematics 3,5 Іспит/exam 

ЗП.14 
Теорія ймовірностей і математична статистика / 
Probability Theory and Mathematical Statistics 

3,5  Залік/ credit 

ЗП.15 
Економіко-математичне моделювання/Economic 

and mathematical modeling 
3,5 Іспит/exam 

ЗП.16 Економічна інформатика/Economic Informatics 4 Іспит/exam 

ЗП.17 Статистика /Statistics 5 Іспит/exam 

ЗП.18 Економіка підприємства /Business Economics 8 залік/іспит 

ЗП.19 Національна економіка/ National economy 6 Іспит/exam 

ЗП.20 Маркетинг / Marketing 5 Іспит/exam 

ЗП.21 Логістика  / Logistics 4 Іспит/exam 

ЗП.22 Фінанси / Finances 4 Іспит/exam 

ЗП.23 
Бухгалтерський облік і аудит/ Accounting and 

auditing 
4 Іспит/exam 

ЗП.24 
Соціально-трудові відносини / Social-labor 

relations 
3 Іспит/exam 

ЗП.25 Паблік Рилейшнз/Public Relations 3  Залік/ credit 



ЗП.26 
Підприємництво і малий бізнес/ Entrepreneurship 

and small business 
4 Іспит/exam 

ЗП.27 Економетрія  / Econometrics 3  Залік/ credit 

ЗП.28 Регіональна економіка/ Regional economy 3,5 Іспит/exam 

ЗП.29 Менеджмент /Management 6  Залік/ credit 

ЗП.30 

Обґрунтування господарських рішень та 

оцінювання ризиків / Rationale for business 

decisions and risk assessment 

3,5 Іспит/exam 

ЗП.31 
Інноваційне підприємництво / Innovative 

entrepreneurship 
3,5 Іспит/exam 

ЗП.32 
Стратегія підприємства / The strategy of the 

enterprise 
7  залік/іспит 

ЗП.33 
Планування і контроль на  підприємстві/ Planning 

and control at the enterprise 
4  Залік/ credit 

ЗП.34 
Організація і планування на підприємстві / 
Organization and planning at the enterprise 

3,5 Іспит/exam 

ЗП.35 Проектний аналіз/ Project analysis 4 Іспит/exam 

ЗП.36 
Потенціал і розвиток підприємства/ Potential and 

development of the enterprise 
3,5 Іспит/exam 

ЗП.37 
Курсова робота (Економіка підприємства)/ 

Coursework (Business Economics) 
4 

Захист/ 

theses 

ЗП.38 
Навчально-ознайомча практика (Практика з 

ЕОМ)/ Learning Practice (Computer Practice) 
6 

Захист/ 

theses 

Усього за циклом загальної підготовки: / Total for the 

general training cycle: 
174 

 

ІІ. Цикл професійної підготовки/II Cycle of professional training 

ПП.01 
Українська мова як іноземна/ Ukrainian as a 

foreign language 
10 

2 заліки/ 

2 іспити/2 

credits/2 

exams 

ПП.02 Основи економіки праці/Basics of labor economics 3  Залік/ credit 

ПП.03 
Економіка і організація інноваційної діяльності/ 
Economics and organization of innovation activity 

5 Іспит/exam 

ПП.04 Ціноутворення/ Pricing 3,5  Залік/ credit 

ПП.05 Етика бізнесу/ Business ethics 3  Залік/ credit 

ПП.06 Управління ризиками/ Risk Management 3  Залік/ credit 

ПП.07 
Оподаткування підприємства/ Taxation of an 

enterprise 
3,5 Іспит/exam 

ПП.08 Економічний аналіз/ Economic analysis 3,5  Залік/ credit 

ПП.9 Інвестування/ Investment 3,5  Залік/ credit 

ПП.10 Бізнес-планування/ Business Planning 3,5  Залік/ credit 

ПП.11 
Навчальна практика / Educational practice 

8 
Захист/ 

theses 

ПП.12 
Виробнича практика / Internship 

16 
Захист/ 

theses 

Усього за циклом професійної підготовки:/ Total for the 

vocational training cycle: 
66 

 

Загальний обсяг компонент освітньо-професійної 

програми/ The total volume of the educational-professional 

program component 

240 

 

 

 



 

  



2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми/2.2. 

Structural-logical scheme of educational-professional program 

 
Шифр 

за 

ОПП/ 

The 

code for 

the OPP 

Назва дисципліни/ 

Subjects 

Кількість 

годин/ 

Number 

of hours 

Кількість 

кредитів 

ECTS/ 

Number 

of ECTS 

credits 

Cеместр/ 

Semester 

Структурно-логічна 

послідовність/ Structural-

logical sequence 

1.1. Цикл загальної підготовки/1.1. General training cycle 

ЗП.01 
Історія України/ History 

of Ukraine 
90 3 1 

Викладається в 1-му 

семестрі в циклі ЗП/ 
Teaching in the 1 st semester 

in the cycle of GT 

ЗП.02 

Історія української 

культури/ History of 

Ukrainian Culture 

90 3 1 

Викладається в 1-му 

семестрі в циклі 

ЗП/Teaching in the 1 st 

semester in the cycle of GT 

ЗП.03 Політологія/ Politology 90 3 3 

Викладається після 

вивчення дисциплін:/ To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.01, 

ЗП.02, 

ЗП.04. 

ЗП.04 Філософія/ Philosophy 90 3 2 

Викладається після 

вивчення дисциплін:/ To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.01, 

ЗП.02. 

ЗП.05 
Іноземна мова/ Foreign 

Language 
300 10 1,2,3 

Викладається в 2, 3-му 

семестрі в циклі ЗП/ It is 

taught in the 2nd, 3rd 

semester in the cycle of GT 

ЗП.06 

Українська мова як 

іноземна/ Ukrainian as a 

foreign language 

300 10 4 

Викладається після 

вивчення дисциплін:/ To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.05. 

ЗП.07 

Українська мова за проф. 

спрям./ Ukrainian 

language for professional 

purposes 

135 4,5 2 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.01, 

ЗП.02 

ЗП.08 Безпека життєдіяльності:/ Life Safety: 

ЗП.08.1 

Основи екології та 

безпека життєдіяльності/ 
Fundamentals of ecology 

and life safety 

90 3 1 

Викладається в 1-му 

семестрі в циклі ЗП 

/Teaching in the 1 st 

semester in the cycle of GT 

ЗП.08.2 
Цивільна оборона/ Civil 

defense 
90 3 6 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 



be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.08.1 

ЗП.08.3 

ЗП.08.3 
Основи охорони праці/ 
Basics of labor protection 

90 3 1 

Викладається в 1-му 

семестрі в циклі ЗП/ 

Teaching in the 1st semester 

in the cycle of GT 

ЗП.09 
Політична економія/ 
Political Economy 

105 3,5 1 

Викладається в 1-му 

семестрі в циклі ЗП/ 

Teaching in the 1st semester 

in the cycle of GT 

ЗП.10 
Мікроекономіка/ 
Microeconomics 

120 4 2 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП..12 

ЗП.11 
Макроекономіка/ 
Macroeconomics 

120 4 3 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.09, 

ЗП.10, 

ЗП.12 

ЗП.12 

Історія економіки та 

економічної думки/ 
History of Economics and 

Economic Thought 

150 5 1 

Викладається в 1-му 

семестрі в циклі ЗП/ 

Teaching in the 1st semester 

in the cycle of GT 

ЗП.13 
Вища математика/ Higher 

mathematics 
105 3,5 1 

Викладається в 1-му 

семестрі в циклі ЗП/ 

Teaching in the 1st semester 

in the cycle of GT 

ЗП.14 

Теорія ймовірностей і 

математична статистика/ 
Probability Theory and 

Mathematical Statistics 

105 3,5 2 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.13 

ЗП.15 

Економіко-математичне 

моделювання/ Economic 

and mathematical 

modeling 

105 3,5 4 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.11, 

ЗП.12, 

ЗП.14 

ЗП.16 
Економічна інформатика/ 
Economic Informatics 

120 4 2 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.13 

ЗП.17 Статистика/ Statistics 150 5 3 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.9, 



ЗП.12, 

ЗП.16 

ЗП.18 
Економіка підприємства/ 
Business Economics 

240 8 3,4 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.09, 

ЗП.10, 

ЗП.11, 

ЗП.16 

ЗП.19 
Національна економіка/ 

National economy 
180 6 2 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.09, 

ЗП.12 

ЗП.20 Маркетинг/ Marketing 150 5 6 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.21 

ЗП.21 Логістика/ Logistics 120 4 5 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.13, 

ЗП.16 

ЗП.22 Фінанси/ Finances 120 4 3 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.10, 

ЗП.11 

ЗП.23 

Бухгалтерський облік і 

аудит/ Accounting and 

auditing 

120 4 4 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.22 

ЗП.24 

Соціально-трудові 

відносини/Social-labor 

relations 

90 3 5 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.15, 

ЗП.16, 

ЗП.17 

ЗП.25 
Паблік Рилейшнз/ Public 

Relations 
90 3 5 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.16, 

ЗП.18 

ЗП.26 

Підприємництво і малий 

бізнес / Entrepreneurship 

and small business 

120 4 8 
Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 



be taught after studying the 

disciplines: 

ПП.03, 

ПП.05, 

ПП.07 

ЗП.27 
Економетрія  / 

Econometrics 
90 3 3 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.13, 

ЗП.14, 

ЗП.16 

ЗП.28 
Регіональна економіка/ 

Regional economy 
105 3,5 6 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.09, 

ЗП.10, 

ЗП.11 

ЗП.29 
Менеджмент / 

Management 
180 6 4 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ПП.05 

ЗП.30 

Обґрунтування 

господарських рішень та 

оцінювання ризиків / 

Rationale for business 

decisions and risk 

assessment 

105 3,5 6 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ПП.06, 

ПП.07 

ЗП.31 

Інноваційне 

підприємництво / 
Innovative 

entrepreneurship 

105 3,5 7 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.28, 

ЗП.30, 

ПП.06, 

ПП.07 

ЗП.32 

Стратегія підприємства / 
The strategy of the 

enterprise 

210 7 7,8 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.31, 

ЗП.33 

ЗП.33 

Планування і контроль 

на  підприємстві/ 

Planning and control at 

the enterprise 

120 4 5 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ПП.05, 

ПП.06, 

ПП.07 

ЗП.34 

Організація і 

планування на 

підприємстві / 
105 3,5 7 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 



Organization and 

planning at the enterprise 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.30, 

ПП.06, 

ПП.07, 

ПП.11 

ЗП.35 
Проектний аналіз/ 
Project analysis 

120 4 7 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.30, 

ПП.06, 

ПП.07, 

ПП.11 

ЗП.36 

Потенціал і розвиток 

підприємства/ Potential 

and development of the 

enterprise 

105 3,5 8 

Здійснюється після 

вивчення дисциплін:/ 
Performed after studying 

the disciplines: 

ЗП.34, 

ЗП.35 

ЗП.37 

Курсова робота 

(Економіка 

підприємства)/ 
Coursework (Business 

Economics) 

90 4 5 

Здійснюється після 

вивчення дисциплін: / 

Performed after studying 

the disciplines: 

ЗП.09, 

ЗП.18, 

ЗП.23 

ЗП.38 

Навчально-ознайомча 

практика (Практика з 

ЕОМ)/ Learning Practice 

(Computer Practice) 180 6 4 

Здійснюється після 

вивчення дисциплін 1-4 

семестру циклу ЗП і ПП/ 

It is carried out after 

studying disciplines 1-4 

semester of the cycle GP 

and PT 

Разом за циклом загальної 

підготовки:/ Total in the general 

training cycle: 

5220 174   

ІІ. Цикл професійної підготовки/II. Professional training cycle 

ПП.01 

Українська мова як 

іноземна/ Ukrainian as a 

foreign language 

300 10 5,6,7,8 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.05, 

ЗП.06 

ПП.02 

Основи економіки 

праці/ Basics of labor 

economics 

90 3 5 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.09, 

ЗП.08.3 

ПП.03 

Економіка і організація 

інноваційної 

діяльності/Economics 

150 5 7 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 



and organization of 

innovation activity 

ЗП.18, 

ЗП.30, 

ЗП.33, 

ПП.04, 

ПП.07 

ПП.04 Ціноутворення/ Pricing 105 3,5 6 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.20, 

ЗП.22, 

ЗП.25, 

ЗП.33, 

ПП.06 

ПП.05 
Етика бізнесу/ Business 

ethics 
90 3 2 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.09 

ПП.06 
Управління ризиками/ 

Risk Management 
90 3 5 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.15, 

ЗП.17, 

ЗП.18, 

ЗП.22, 

ЗП.23 

ПП.07 

Оподаткування 

підприємства/Taxation 

of an enterprise 

105 3,5 8 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.31, 

ЗП.33, 

ЗП.34, 

ПП.03 

ПП.08 
Економічний аналіз/ 

Economic analysis 
105 3,5 8 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.27, 

ЗП.31, 

ЗП.33, 

ЗП.34, 

ПП.03, 

ПП.04 

ПП.9 Інвестування/ Investment 105 3,5 8 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.27, 

ЗП.30, 

ЗП.31, 

ЗП.32, 



ЗП.33, 

ЗП.34, 

ПП.03, 

ПП.04, 

ПП.06 

ПП.10 

Бізнес-

планування/Business 

Planning 

105 3,5 6 

Викладається після 

вивчення дисциплін: / To 

be taught after studying the 

disciplines: 

ЗП.21, 

ЗП.22, 

ЗП.23, 

ЗП.27, 

ЗП.33, 

ПП.06 

ПП.11 

Навчальна практика / 
Educational practice 

240 8 6 

Здійснюється після 

вивчення дисциплін 1-6 

семестру циклу ЗП і ПП/ 
It is carried out after 

studying the disciplines 1-6 

semester cycle GP and PT 

ПП.12 

Виробнича практика / 
Internship 

240 16 8 

Здійснюється після 

вивчення дисциплін  1-8 

семестру циклу ЗП і ПП// 
It is carried out after 

studying the disciplines 1-8 

semester cycle GP and PT 

Разом за циклом професійної 

підготовки:/ Total in the cycle of 

professional training: 

1980 66   

Разом за планом/ Total according 

to the plan 
7200 240   

 

 

  



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти/3. Form of certification of 

applicants for higher education 

 

 

Атестація випускника освітньо-професійної програми «Економіка»  

спеціальності 051 «Економіка» проводиться у формі комплексного 

кваліфікаційного екзамену і екзамену з економічної теорії та завершується 

видачею документа встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із 

присвоєнням кваліфікації фахівець з економіки (Specialist in Economics). / The 

certification of a graduate of the educational and professional program "Economics" of 

the specialty 051 "Economics" is carried out in the form of a complex qualifying 

examination and an examination on economic theory and ends with the issuance of a 

document of a standard sample on the award of a bachelor's degree with a degree in 

economics specialist (Specialist in Economics). 

Комплексний кваліфікаційний екзамен є засобом об’єктивного контролю 

якості вищої освіти фахової підготовки студентів. / Complex qualification exam is 

a means of objective quality control of higher education of students' professional 

training. 

Рівень фахової підготовки встановлюється опосередковано за допомогою 

різних за формою завдань і складається з: 

 теоретичної частини (тестові завдання); 

 практичної частини (розв’язання задачі, для реалізації якої 

використовуються дидактичні засоби, що дають змогу перевірити 

сформованість відповідних умінь та навичок)./ The level of professional 

training is determined indirectly by means of different tasks and consists of: 

 • the theoretical part (test tasks); 

 • Practical part (solving the problem, for the implementation of which are used 

didactic means that allow to check the formation of relevant skills). 

Усі екзаменаційні завдання є рівнозначними за їх внеском до загальної 

оцінки за комплексний кваліфікаційний екзамен (загальна сума балів – 100 

балів). Підсумкова оцінка за комплексний кваліфікаційний екзамен складається 

з суми балів набраних студентом за теоретичну та практичну частину, – 

переведена в оцінку за 4-бальною шкалою і шкалою ECTS.  / All exam assignments 

are equivalent to their contribution to the overall assessment for a comprehensive 

qualification exam (total score is 100 points). The final score for a comprehensive 

qualification examination consists of the sum of points scored by the student for the 

theoretical and practical part, - translated into an assessment on a 4-point scale and 

ECTS scale. 

Теоретична та практична частина програми комплексного 

кваліфікаційного екзамену містить змістові модулі обов’язкових навчальних 

дисциплін циклу професійної та практичної підготовки ОПП бакалавра за 

спеціальністю 051 «Економіка»./ The theoretical and practical part of the program of 

the complex qualifying examination contains the content modules of compulsory 

academic disciplines of the cycle of professional and practical training of the bachelor's 

specialization on the specialty 051 "Economics". 

Екзамен з економічної теорії  є засобом об’єктивного контролю якості 

вищої освіти фахової підготовки студентів, зокрема з основ економічної теорії, 



мікроекономіки, макроекономіки, історії економічних вчень, політичної 

економії. Білети екзамену з економічної теорії  складаються з:/ The examination 

on economic theory is a means of objective quality control of the higher education of 

students' professional training, in particular on the basics of economic theory, 

microeconomics, macroeconomics, history of economic doctrines, political economy. 

Exam questions on economic theory consist of: 

 теоретичної частини (тестові завдання);/ • the theoretical part (test tasks); 

 практичної частини (розв’язання комплексного ситуаційного завдання, 

для реалізації якого використовуються дидактичні засоби, що дає змогу 

перевірити сформованість відповідних умінь та навичок)./ • practical part (solving 

a complex situational task, for the implementation of which is used didactic means, 

which allows to check the formation of relevant skills). 

Усі екзаменаційні завдання є рівнозначними за їх внеском до загальної 

оцінки за екзамен з економічної теорії (загальна сума балів – 100 балів). 

Підсумкова оцінка за екзамен з економічної теорії складається з суми балів 

набраних студентом за теоретичну та практичну частину, – переведена в оцінку 

за 4-бальною шкалою і шкалою ECTS.  / All examination tasks are equivalent to their 

contribution to the overall assessment of the economic theory exam (total score is 100 

points). The final score for an examination on economic theory consists of the sum of 

the points scored by the student for the theoretical and practical part, - translated into 

an assessment on a 4-point scale and the ECTS scale. 

На підставі успішно складених комплексного кваліфікаційного екзамену 

та екзамену з економічної теорії Екзаменаційна комісія (ЕК) вирішує питання 

про присвоєння кваліфікації і видачу диплома бакалавра./ On the basis of a 

successfully completed complex qualification examination and an examination on 

economic theory, the Examining Commission (EC) decides on the awarding of a 

qualification and the issuance of a bachelor's degree.



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми/4. The matrix of 

compliance of program competencies with the components of the educational-professional program 
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ЗП.01      +     +               +             +               

ЗП.02    +  +  +        +  +                       +             

ЗП.03                               + +     +               

ЗП.04        +  +  +        +  +         +       +               

ЗП.05                    +  +                   +             

ЗП.06  +                                       +             

ЗП.07        +  +  +                             +             

ЗП.08                   + +                     

ЗП.08.1  +                 +           + +                     

ЗП.08.2  +                 +     +   + + + + +             +   

ЗП.08.3  +                   +   +   + + + +     +   +     +   

ЗП.09           +       +     +   + + + +     +   +     +   

ЗП.10                     +   +   + + + +     +             

ЗП.11                     +                         +       

ЗП.12           + +     +           + +             +       

ЗП.13           + +             +   +               +       

ЗП.14           + +             +   + +       +   +         

ЗП.15     +   + + + + +                        +             

ЗП.16     +   + + + +     +                                 

ЗП.17     +   + + + +     +                                 

ЗП.18     +   + + + +     +                         +       

ЗП.19                                                       

ЗП.20           + +                                         

ЗП.21       +   +                                   + +     

ЗП.22       +   + +       +                         + +     
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ЗП.23       + + + + +       +                       + +     

ЗП.24         +                               +   + + + + + 

ЗП.25                                         +   + + + +   

ЗП.26                                         +   + + + +   

ЗП.27    +             +                       +   + + + +   

ЗП.28                   +                                   

ЗП.29                   +                           + +     

ЗП.30         +       +                         +   +       

ЗП.31                   +                       +   + +     

ЗП.32                   +          +             +           

ЗП.33         + +     +                           +         

ЗП.34         + +                                 +         

ЗП.35         + +                       +       +           

ЗП.36   +   + + + + +                             +         

ЗП.37        +       +                           +         

ЗП.38                  +               + +     +           

ПП.01   +   + + + +     +   +           + +                 

ПП.02   +   + + + +     +   +           + +                 

ПП.03   +   + + + +     +         +   + + + + +             

ПП.04                             +   + + + +     +   +     

ПП.05         + +                 +   + + + +     +   +     

ПП.06     +   +                   +   + + + +     +         

ПП.07     + + + + +       + +           + +             +   

ПП.08       +                       +   +               +   

ПП.09                               +   + +       +   +     

ПП.10                                  +             +       

ПП.11     + +             +                           +     
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ПП.12 +   +               +                  
 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньо-професійної 

програми/5. Matrix providing program learning outcomes (PRNs) with the relevant components of the educational-

professional program 
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ЗП.01                 +   + + + +     +   +   +   +   + 

ЗП.02                 +   + + + +     +   +   +   +   + 

ЗП.03                   +   + +       +     +       +   

ЗП.04                                                   

ЗП.05                       + +                         

ЗП.06                   +   +               +       +   

ЗП.07                 +   + + + +     +   +   +   +   + 

ЗП.08                          

ЗП.08.1      +             +                   +       +   

ЗП.08.2                     +                   +       + 

ЗП.08.3                     +                   +       + 

ЗП.09                     +                   +       + 

ЗП.10                     +                   +       + 

ЗП.11           + +     +                   +       +   

ЗП.12           + +                                     

ЗП.13           + +                                     

ЗП.14     +   + + + + +             +   + +     + +     

ЗП.15     +   + + + +     +   +     +   +     + +     + 

ЗП.16     +   + + + +     +   +     +   +     + +     + 

ЗП.17                 +   + + + +     +   +   +   +   + 

ЗП.18                 +   + + + +     +   +   +   +   + 

ЗП.19                 +   + + + +     +   +   +   +   + 

ЗП.20                                                   
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ЗП.21                       + +                 

ЗП.22                   +   +             +   +   +   + 

ЗП.23                   +   + +       +   +   +   +   + 

ЗП.24      +             +                 +   +   +   + 

ЗП.25                     +                             

ЗП.26 +                   +                             

ЗП.27           +       +                   +       +   

ЗП.28                     +                 +       +   

ЗП.29                     +                     

ЗП.30 +         + +     +                   +       +   

ЗП.31           + +                           +       + 

ЗП.32           + +                           +       + 

ЗП.33     +   + + + + +             +         +       + 

ЗП.34     +   + + + +     +   +     +         +       + 

ЗП.35     +   + + + +     +   +     +       +       +   

ЗП.36 +               +   +                             

ЗП.37       + +     +                                 

ЗП.38       + +                       + +     + +     

ПП.01                 +   + +       +   +     + +     + 

ПП.02    +             +                 +     + +     + 

ПП.03                   +                 +   +   +   + 

ПП.04                   +                 +   +   +   + 

ПП.05         +       +                   +   +   +   + 

ПП.06                   +                               

ПП.07                 +   +               +   +   +   + 

ПП.08                 +   + +       +     +   +   +   + 

ПП.09    +             +                                 
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ПП.10                   +                               

ПП.11                   +                   +       +   

ПП.12         +       +                     +       +   

 


