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051 «Економіка»
Перший (бакалаврський) рівень
Освітня програма «Економіка»
з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня у галузі
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051
«Економіка» схвалена Вченою радою Економіко-технологічного
інституту ім. Р. Ельворті 26 березня 2018 року протокол № 8.
- на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів
ЄКТС,
- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного
рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право
визнати та перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС,
отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки
молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на
забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за
спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

Перелік компетентностей випускника, перелік основних компетентностей,
якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти:
Інтегральна
компетентність

Компетентності випускника

ІК

Загальні компетентності

ЗК 1

ЗК 2

ЗК 3
ЗК 4
ЗК 5
ЗК 6
ЗК 7
ЗК 8
ЗК 9
ЗК 10

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.
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.
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.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.
Здатність бути критичним і самокритичним.

Спеціальні (фахові) компетентності

ЗК 11 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 12 Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК 13 Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо.
Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ
СК 1 функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному
рівнях.
Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними
СК 2
нормативними та правовими актами.
Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної
СК 3
науки.
Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі
СК 4 теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані
результати.
Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх
СК 5 інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та
зовнішньоекономічної політики держави.
Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для
СК 6
вирішення економічних задач.
Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з
СК 7 обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та
підготовки аналітичних звітів.
Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та
СК 8
соціально-трудових відносин.
Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та
СК 9
економетричних моделей соціально-економічні процеси.
Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної,
СК 10 управлінської, облікової інформації для складання службових документів та
аналітичних звітів.
Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння
СК 11 закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням
сучасного методичного інструментарію.
Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі
СК 12
конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку
СК 13
суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.
Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох
СК 14 професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих
соціально-економічних наслідків.

Освітня кваліфікація:
Бакалавр економіки
Академічні права випускників:
Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої
освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – повна загальна
середня освіта.
Порядок оцінювання результатів навчання.
Атестація здобувачів першого рівня вищої освіти підготовки бакалавр
спеціальності 051 «Економіка» проводиться у формі комплексного
кваліфікаційного екзамену зі спеціальності.

