
 
 

 

 



 
 

 

 

 



1.Профіль освітньо – професійної програми магістра за спеціальністю 

051 «Економіка» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Уманський національний університет садівництва 

Факультет економіки і підприємництва 

Кафедра економіки 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Другий рівень вищої освіти 

Освітній ступінь: магістр 

Кваліфікація: магістр з економіки 

Офіційна назва програми  Економіка 

Есопоmy 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

 Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації 

 

 

Акредитовано 25.05.2012 р. за рівнем магістр. Протокол 

№96 (Наказ МОН України від 19.12.2016 р. № 1565). Термін 

дії сертифіката – до 01.07.2022 р. 

Цикл/рівень НРК України – 7рівень, FQ  - ЕНЕА – другий цикл, QF - LLL 

- рівень/Магістр 

Передумови  ОС «бакалавра», ОКР «спеціаліста» (вступ за іншою 

спеціальністю) 

на основі результатів фахових вступних випробувань 

Мова(и) викладання Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

1 рік 4 місяці 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

http://ects.udau.edu.ua/ 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, які володіють 

сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, 

здатних вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми функціонування 

економічних систем різного рівня, а також можуть легко адаптуватися до нових видів та 

форм зайнятості в економіці в умовах швидкого розвитку світової цивілізації 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область  

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

 

05 Соціальні та поведінкові науки 

051 Економіка 

Цикл загальної підготовки: дисципліни гуманітарної та 

фундаментальної (18,9%) підготовки; цикл професійної 

підготовки (32,2%); цикл дисциплін вільного вибору 

студента (25,5 %); цикл практичної підготовки ( 12%) 

Орієнтація освітньої 

програми 

 Освітньо-професійна програма магістра. 

Програма орієнтується на сучасні наукові дослідження в 

галузі економічних дисциплін, орієнтує на актуальні 

спеціалізації, в рамках яких студент визначає професійну та 

наукову кар’єру, формування аналітичних та організаційних 

навичок для здійснення ефективної економічної діяльності у 

відповідності до тенденцій соціально-економічного розвитку 

України, набуття широкого світогляду, впевненості та 

компетентності з широкого кола питань методології 



економіки,стратегічного аналізу та прогнозування, що 

дозволить володіти системним мисленням та активним 

діловим спілкуванням. 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Спеціальна. Формування та розвиток професійної 

компетентності для здійснення професійної діяльності в 

галузі економіки та підприємництва з урахуванням сучасних 

вимог економіки, політики, світових тенденцій та 

загальноєвропейських цінностей 

Особливості програми Програма розвиває перспективи підготовки фахівців з 

економіки. Навчання базується на основі принципу 

індивідуалізації навчальних планів. Студенти поєднують 

навчальну діяльність з активною участю в наукових 

дослідженнях, наукових семінарах, конференціях, 

публікаціями в наукових журналах і збірниках наукових 

праць. 

Уміння працювати зі спеціалізованими комп’ютерними 

програмами для підрахунку й аналізу даних, серед яких: «1С-

Підприємство», MS PROJECT, MS EXCEL, MS ACCESS. 

Інноваційні методи освітнього процесу 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Програма готує економістів, аналітиків, фахівців середніх та 

великих компаній, державних установ та корпорацій для: 

економічних служб підприємств, організацій,компаній, 

консалтингових структур, державних установ і громадських 

організацій, власного бізнесу. 

Магістр з економіки здатний виконувати роботу в розрізі 

професійних груп та професійних назв робіт відповідно до 

Національного класифікатора України: Класифікатор 

професій (ДК 003:2010): 

1210 Керівники підприємств, установ та організацій 

1231 Керівники економічних та адміністративних підрозділів 

1238  Керівники  проектів та програм 

1311 Керівники малих підприємств без апарату управління в 

сільському, мисливському, водному господарствах, 

лісівництві, рибному промислі 

1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в 

промисловості 

1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в 

оптовій та роздрібній торгівлі 

1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в 

комерційному обслуговуванні 

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних 

закладів 

2412.2  Професіонали в галузі праці та зайнятості 

2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність 

господарської діяльності, раціоналізація виробництва, 

інтелектуальна власність) 

2419.2 Професіонали у сфері маркетинг, ефективності 

господарської діяльності, раціоналізації виробництва, 

інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 

2441.1 Наукові співробітники (економіка) 

2441.2  Економісти  

http://www.dk003.com/?code=1210
http://www.dk003.com/?code=1311
http://www.dk003.com/?code=1311
http://www.dk003.com/?code=1311
http://www.dk003.com/?code=1312
http://www.dk003.com/?code=1312
http://www.dk003.com/?code=1314
http://www.dk003.com/?code=1314
http://www.dk003.com/?code=1317
http://www.dk003.com/?code=1317
http://www.dk003.com/?code=2310.2
http://www.dk003.com/?code=2310.2
http://www.dk003.com/?code=2419.1
http://www.dk003.com/?code=2419.1
http://www.dk003.com/?code=2419.1
http://www.dk003.com/?code=2419.2
http://www.dk003.com/?code=2419.2
http://www.dk003.com/?code=2419.2


Подальше навчання  Магістр за спеціальністю «Економіка» може продовжити 

навчання за освітньо-науковим ступенем «доктор філософії» 

5- Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-

компютерні саморозвиваючі, колективні та інтегративні 

технології навчання. Лекційні заняття мають інтерактивний 

науково-пізнавальний характер. Практичні проводяться з 

використанням поширених методів: кейс-метод, ситуаційні 

завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з використання 

сучасних професійних програмних засобів. Навчально-

методичне забезпечення і консультування самостійної 

роботи здійснюється через університетське інформаційно-

освітнє середовище Moodle. 

Оцінювання Поточне опитування, модульний тестовий контроль, 

презентація проектно-дослідних робіт, есе, курсові роботи, 

звіти з практики, тестування знань в інформаційно-

освітньому середовищі Moodle. Підсумковий контроль – 

екзамен/залік або за безсесійною формою (за сумою 

накопичених протягом вивчення дисципліни балів). 

Підсумкова атестація – захист випускної кваліфікаційної 

роботи.  

6 – Програмні компетенції 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність визначати та розв’язувати складні економічні 

задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та 

управлінські рішення у сфері економіки або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій за невизначених умов та вимог.  

Загальні  

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК2.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК3.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети.  

ЗК4.Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК5. Здатність працювати в команді.  

ЗК6.Здатність розробляти та управляти проєктами.  

ЗК7.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК8.Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  
Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності  

 

СК1.Здатність застосовувати науковий, аналітичний, 

методичний інструментарій для обґрунтування стратегії 

розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим 

управлінських рішень.  

СК2.Здатність до професійної комунікації в сфері економіки 

іноземною мовою.  

СК3.Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні 

дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для 

розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх 

основі обґрунтовані висновки.  

СК4.Здатність використовувати сучасні інформаційні 

технології, методи та прийоми дослідження економічних та 

соціальних процесів, адекватні встановленим потребам 

дослідження.  



СК5.Здатність визначати ключові тренди соціально-

економічного та людського розвитку.  

СК6.Здатність формулювати професійні задачі в сфері 

економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і 

відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні 

ресурси.  

СК7.Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання.  

СК8.Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-

економічні наслідки управлінських рішень.  

СК9.Здатність застосовувати науковий підхід до формування 

та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній 

сфері.  

СК10.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку 

соціально-економічних систем.  

СК11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері 

економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.  

7 – Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання 

1.Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.  

2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-

економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.  

3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами 

усно і письмово.  

4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації 

з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, 

ресурсних та інших обмежень.  

5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.  

6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння 

управляти персоналом і працювати в команді.  

7.Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати 

пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.  

8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, 

необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.  

9.Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування 

нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.  

10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-

економічними системами.  

11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, 

формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.  

12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.  

13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.  

14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.  

15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням 

інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.  

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються 3 доктори економічних 

наук, 13 кандидатів економічних наук. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 



працівники один раз на п’ять років проходять підвищення  

кваліфікації. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

-6 навчальних корпусів; 

-5 гуртожитків; 

-2 спеціалізовані лабораторії; 

-4 компютерні класи; 

-пункти харчування; 

-точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

-5 аудиторій мультимедійного обладнання; 

-спортивний зал, спортивні майданчики 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

- Офіційний сайт; 

- Необмежений доступ до мережі Інтернет; 

- Наукова бібліотека, читальні зали; 

-  інформаційно-освітнє середовище Moodle; 

- університетський депозитарій; 

- навчальні і робочі плани; 

- графіки навчального процесу; 

- навчально-методичні комплекси дисциплін; 

- дидактичні матеріали для самостійної та 

індивідуальної роботи студентів з дисциплін; 

- програми практик; 

- методичні вказівки щодо виконання курсових, 

дипломних робіт; 

- критерії оцінювання рівня підготовки; 

- пакети комплексних контрольних робіт 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Угоди щодо підвищення кваліфікації (стажування) у 

вітчизняних вищих навчальних закладах 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Державна вища професійна школа в Плоцьку, Польща; 

Вроцлавський природничий університет, Польща; Академія 

імені Якуба з Парадижа в Гожуві Великопольському, 

Польща; Економічна академія ім.Ценова, Свіштов, Болгарія 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Передбачена можливість навчання іноземних студентів. 

Іноземні студенти навчаються за окремим навчальним 

планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх логічна 

послідовність 

2.1 Перелік компонент ОП 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практика, кваліфікаційні 

роботи) 

Кількість

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

1. Цикл загальної підготовки  

1.1. Соціально-гуманітарна підготовка 

1.1.1 Сучасні економічні теорії 3 залік 

1.1.2 Основи наукової комунікації іноземними 

мовами   

3 залік 

1.1.3 Професійна та корпоративна етика    3 залік 

Всього 9  

2. Цикл професійної та практичної підготовки 
1.2.1 Прикладна економетрика 4 екзамен 

1.2.2 Управління проектами 5 екзамен 

1.2.3 Стратегії розвитку соціально-економічних 

систем 

5 екзамен 

1.2.4 Економічне управління підприємством 5 екзамен 

1.2.5 Управління ризиками 4 екзамен 

1.2.6 Макроекономічна політика 5 екзамен 

1.2.7  Соціальна політика та соціальна 

відповідальність 

4 екзамен 

 Підсумкова атестація 1,5  

Всього 33,5  
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 42,5  

11.Вибіркові компоненти ОП*,** 

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 28  

ІІІ. Наукова-дослідна робота та практика 

 
Виробничі практики 12 Залік 

 Дипломне проєктування 7.5  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90,0  

*здобувач вищої освіти здійснює свій вибір відповідно до «Положення про вибіркові 

дисципліни в Уманському національному університеті садівництва». 

URL:https://www.udau.edu.ua/assets/tiles/legislation/polozhennya//2019polozhennya-pro-

vibirkovi-disciplini.pdf 
**вибір здійснюється з Каталогу елективних дисциплін. URL:https://www.udau.edu.ua/ua/for-

students/katalog-elektivnix-vibirkovix-discziplin/ 

 

 

 

 



2.2. Структурно-логічна схема ОПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2 курс 

1 семестр 

1 курс 

2 семестр 

1 курс 

1 семестр 

Основи наукової 

комунікації 

іноземними  

мовами 

Управління 

проектами 

Стратегії розвитку 

соціально-

економічних систем 

Професійна та 

корпоративна 

етика 

Підготовка 

випускної 

кваліфікаційної 

роботи 

Сучасні 

економічні теорії 

Економічне 

управління 

підприємством 

Управління 

ризиками 

Виробнича  

практика 

Підготовка 

випускної 

кваліфікаційної 

роботи 

Цивіль 

захист 

Соціальна 

політика та  

соціальна 

відповідальніст 

Прикладна 

економетрика 

Макроекономіч- 

на політика  

Підготовка та 

захист випускної 

кваліфікаційної 

роботи 

Обов'язкові 

дисципліни 

соціально-

гуманітарної 

підготовки 

Обов'язкові 

дисципліни 

професійної 

та 

практичної 

підготовки 

Науково-

дослідна 

робота та 

практика 



2.2. Структурно-логічна схема ОПП 

 

1 курс 

1 семестр 

1 курс 

2 семестр 

2 курс 

1 семестр 

Основи наукової 

комунікації іноземними  

мовами 

 

Сучасні економічні 

теорії 

 

Економічне управління 

підприємством 

 

Професійна та 

корпоративна етика 

 

Управління ризиками 

 

Соціальна політика та  

соціальна 

відповідальність 

 

Управління проектами 

 

Виробнича  практика 

 

Прикладна економетрика 

 

Стратегії розвитку 

соціально-економічних 

систем 

 

 Макроекономічна 

політика  

 

  Підготовка та захист 

випускної 

кваліфікаційної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Форми атестації здобувачів другого (магістерського) ступеня вищої 

освіти 

  
Форми атестації здобувачів вищої освіти  
 

Атестація здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи.  

Вимоги до кваліфікаційної роботи  

 

Кваліфікаційна робота має передбачати 

розв’язання складного спеціалізованого 

завдання або практичної складної задачі або 

проблеми в економічній сфері, що потребує 

досліджень та/або інновацій і 

характеризується невизначеністю умов та 

вимог.  

У кваліфікаційній роботі не повинно 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.  
 

 

 

4.Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 
У Уманському національному університеті садівництва функціонує 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 результатів таких оцінювань 

на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який 

інший спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних 

працівників;  

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому 

числі самостійної роботи 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 ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях.  

 
 

 

5.Перелік нормативних документів 



1. ESG – http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 

2. ISCED (МСКО) 2011 – http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf. 

3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 – http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-

education-training-2013.pdf. 

4. Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

5. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010.– К.: 

Видавництво «Соцінформ», 2010. 

6. Національна рамка кваліфікацій – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

7. Перелік галузей знань і спеціальностей – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 

8. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами 

стандартів – http://www.unideusto.org/tuningeu/. 

9. Національний глосарій 2014 – http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_ 

2014_tempus-office.pdf.  

10. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти – 

file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf. 

11. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний 

огляд – http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf.  

12. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – http://ihed.org.ua/images/ 

biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf. 

13. 2015 р. Європейська кредитна трансферно-накопичувана система - Довідник користувача 

(переклад українською мовою) http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-

reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/materiali-here.html 

14. The UK QualityCodeforHigherEducation, SubjectBenchmarkStatements. –

http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code/subject-benchmark-

statements 

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/materiali-here.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/materiali-here.html
http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code/subject-benchmark-statements
http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code/subject-benchmark-statements


Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

 
 

Програмні результати навчання  

 

Компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Формулювати, аналізувати та 

синтезувати рішення науково-практичних 

проблем.  

+  +    +     + +  +   +   

2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати 

ефективні рішення з питань розвитку 

соціально-економічних систем та 

управління суб’єктами економічної 

діяльності.  

+ +  + +   +   +   +   +    

3.Вільно спілкуватися з професійних та 

наукових питань державною та  

іноземною мовами усно і письмово.  

+    + +     +   +  +     

4.Розробляти та управляти соціально-

економічними проєктами та 

комплексними діями з урахуванням їх 

цілей, очікуваних соціально-економічних 

наслідків, ризиків, законодавчих, 

ресурсних та інших обмежень.  

+  +    +  +      + +   + + 

5.Дотримуватися принципів академічної 

доброчесності.  
+       +      +   +    

6.Оцінювати результати власної роботи, 

демонструвати лідерські навички та 

уміння управляти персоналом і 

працювати в команді.  

+ +     +        +  +    

7.Обирати ефективні методи управління 

економічною діяльністю, обґрунтовувати 

пропоновані рішення на основі 

релевантних даних та наукових і 

прикладних досліджень.  

+      +  + +  + +   +  +  + 



8. Збирати, обробляти та аналізувати 

статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення 

комплексних економічних завдань.  

+  +       +  +   +    +  

9.Приймати ефективні рішення за 

невизначених умов і вимог, що 

потребують застосування нових підходів, 

досліджень та економіко-математичного 

моделювання та  

прогнозування.  

+ + +       +   +      +  

10. Застосовувати сучасні інформаційні 

технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення у соціально-економічних 

дослідженнях та в управлінні соціально-

економічними системами.  

+  +         + +      +  

11.Визначати та критично оцінювати стан 

та тенденції соціально-економічного 

розвитку, формувати та аналізувати 

моделі економічних систем та процесів.  

+ + +    + +      + + +    + 

12.Обґрунтовувати управлінські рішення 

щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи цілі, 

ресурси, обмеження та ризики.  

+   +  +      +  +  +   +  

13.Оцінювати можливі ризики, 

соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень.  

+ 

 

      +      +   +  +  

14.Розробляти сценарії і стратегії 

розвитку соціально-економічних систем.  
+  +     +      + +  +  +  

15. Організовувати розробку та 

реалізацію соціально-економічних 

проєктів із врахуванням інформаційного, 

методичного, матеріального, фінансового 

та кадрового забезпечення.  

+   +   +     +   +   +  + 



 

 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання  (ПРН) відповідними 

компонентами освітньої програми 

Програмні результати навчання  
 

Обов’язкові компоненти 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 

1.Формулювати, аналізувати та 

синтезувати рішення науково-

практичних проблем.  

+   + + +   +  

2. Розробляти, обґрунтовувати і 

приймати ефективні рішення з питань 

розвитку соціально-економічних систем 

та управління суб’єктами економічної 

діяльності.  

+ + +   + + +   

3.Вільно спілкуватися з професійних та 

наукових питань державною та  

іноземною мовами усно і письмово.  

 + +     +  + 

4.Розробляти та управляти соціально-

економічними проєктами та 

комплексними діями з урахуванням їх 

цілей, очікуваних соціально-

економічних наслідків, ризиків, 

законодавчих, ресурсних та інших 

обмежень.  

+    + + +  +  

5.Дотримуватися принципів академічної 

доброчесності.  
  +     +  + 

6.Оцінювати результати власної роботи, 

демонструвати лідерські навички та 

уміння управляти персоналом і 

працювати в команді.  

+  +  +   + +  

7.Обирати ефективні методи управління 

економічною діяльністю, 

обґрунтовувати пропоновані рішення на 

основі релевантних даних та наукових і 

прикладних досліджень.  

+   + +  +    

8. Збирати, обробляти та аналізувати 

статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення 

комплексних економічних завдань.  

+   +  +   +  

9.Приймати ефективні рішення за 

невизначених умов і вимог, що 

потребують застосування нових 

підходів, досліджень та економіко-

математичного моделювання та  

прогнозування.  

   +  + +    

10. Застосовувати сучасні інформаційні 

технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення у соціально-економічних 

дослідженнях та в управлінні соціально-

економічними системами.  

   +       

11.Визначати та критично оцінювати 

стан та тенденції соціально-

економічного розвитку, формувати та 

     +  + + + 



 

 

аналізувати моделі економічних систем 

та процесів.  

12.Обґрунтовувати управлінські рішення 

щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи цілі, 

ресурси, обмеження та ризики.  

      +    

13.Оцінювати можливі ризики, 

соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень.  

      +    

14.Розробляти сценарії і стратегії 

розвитку соціально-економічних систем.  
     +    + 

15. Організовувати розробку та 

реалізацію соціально-економічних 

проєктів із врахуванням інформаційного, 

методичного, матеріального, 

фінансового та кадрового забезпечення.  

    + +     

 

Матриця забезпечення програмних компетенцій відповідними компонентами 

освітньої програми 

 

Компетентності 

Обов’язкові компоненти 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

+          

ЗК2.Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

+          

ЗК3.Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети.  

  +        

ЗК4.Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).  

 + +        

ЗК5. Здатність працювати в команді.    +        

ЗК6.Здатність розробляти та 

управляти проєктами.  

    +      

ЗК7.Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів).  

  +       + 

ЗК8.Здатність проводити дослідження 

на відповідному рівні.  
+        +  

СК1.Здатність застосовувати 

науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування 

стратегії розвитку економічних 

суб’єктів та пов’язаних з цим 

управлінських рішень.  

+     + +    

СК2.Здатність до професійної 

комунікації в сфері економіки 

іноземною мовою.  

 +         



 

 

СК3.Здатність збирати, аналізувати та 

обробляти статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, які необхідні для 

розв’язання комплексних економічних 

проблем, робити на їх основі 

обґрунтовані висновки.  

   +  +     

СК4.Здатність використовувати 

сучасні інформаційні технології, 

методи та прийоми дослідження 

економічних та соціальних процесів, 

адекватні встановленим потребам 

дослідження.  

   + +      

СК5.Здатність визначати ключові 

тренди соціально-економічного та 

людського розвитку.  

  +       + 

СК6.Здатність формулювати 

професійні задачі в сфері економіки та 

розв’язувати їх, обираючи належні 

напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні 

ресурси.  

      +  +  

СК7.Здатність обґрунтовувати 

управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання.  

      +    

СК8.Здатність оцінювати можливі 

ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень.  

       +   

СК9.Здатність застосовувати науковий 

підхід до формування та виконання 

ефективних проєктів у соціально-

економічній сфері.  

+    +     + 

СК10.Здатність до розробки сценаріїв 

і стратегій розвитку соціально-

економічних систем.  

     +   + + 

СК11. Здатність планувати і 

розробляти проєкти у сфері економіки, 

здійснювати її інформаційне, 

методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення 

    + +     

 

 


