ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ
А. Рецензії
1. Професора кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ «КНЕУ
імені Вадима Гетьмана», доктора економічних наук І.Ф. Радіонової.
2. Директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу
Національного банку України, кандидата економічних наук С.А. Ніколайчука.

ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складі:
№
з\п

1.

Прізвище,
ім’я, по
батькові
керівника та
членів
проектної
групи

Найменування
посади
(для сумісників –
місце основної
роботи,
найменування
посади)

Найменування
закладу, який
закінчив викладач
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту)

Науковий ступінь,
Стаж
Інформація про наукову діяльність
Відомості про
шифр і
науково- (основні публікації за напрямом,
підвищення
найменування
педагогі науково-дослідна робота, участь у
кваліфікації
наукової
чної
конференціях і семінарах, робота з
викладача
спеціальності, тема та/або
аспірантами та докторантами,
(найменування
дисертації, вчене
наукової керівництво науковою роботою
закладу, вид
звання, за якою
роботи
студентів)
документа, тема,
кафедрою
дата видачі)
(спеціальністю)
присвоєно
Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки, ОП «Економіка та економічна політика» ОР «Магістр» денна ф.н.
Керівник проектної групи
Завідувач
Київський
Доктор економічних
21 рік
ВСЬОГО публікацій – понад 180:
1. Державна
Гражевська
кафедри
державний
наук, 051 – економіка
1. Grazhevska N. Premises and Economic установа «Інститут
Надія
економічної
університет імені
(08.00.01 –
Consequences of Rent-Seeking Behavior економіки та
Іванівна
теорії, макро- і
мікроекономіки

Т.Г.Шевченка,
1984 р.,
спеціальність –
політична
економія,
кваліфікація –
економіст,
викладач
політичної
економії.

економічна теорія та
історія економічної
думки).

Диплом ИВ-I,
№200385
від 23.06.1989р.

Професор кафедри
економічної теорії

Тема дисертації
«Трансформація
економічних систем в
умовах глобалізації»
Диплом ДД №007497
від 08.07.2009 р.

Атестат 12ПР
№007836 від
17.05.2012 р.

on the Banking Service Market in Ukraine
/ N. Grazhevska,
V. Trokhymenko,
A. Grazhevska // Вісник Київського
національного
університету
імені
Тараса Шевченка. Економіка. – 2016. –
№2 (179). – С. 16-21.
2. Гражевская Н.И. Сравнительный
анализ
экономических
систем:
специфика
и
эволюция
/ Н.И. Гражевская // Международный
рецензированный и реферированный
журнал «Мецниераереба да Цховреба»
Тбилисского университета. – 2016. –
№1 (13). – С. 28-33.
3. Grazhevska N. Efficiency of insitutional
transformations
in
post-communist
countries / N. Grazhevska, M. Petrovsky,
O. Demydiuk
// Науковий
вісник
Полісся. – 2017. – № 1 (9), ч. 1. – С. 3036 (належить до наукометричної бази

прогнозування
НАН України»,
01.09.2011 –
01.02.2012 р.,
стажування.
Наказ
№ 699-32 від
20.09.2011 р.
2. Стажування в
Університеті Бат
Спа (Велика
Британія) в межах
програми
академічної
мобільності
Erasmus + Staff
Training Mobility
KA107 з
15.02.2018 по
19.02.2018 р.

Web of Science).
4. Grazhevska N. Accumulation of social
capital as a positive externality of
corporate
social
responsibility
development in transition economies
/ V Bazylevych,
N. Grazhevska,

A. Mostepaniuk,

V

Virchenko

// Naukovyi
Visnyk
Natsionalnoho
Hirnychoho Universytetu Scientific and
technical journal. – 2019. – №1 (169). –
С.
132-140
(належить
до
наукометричної бази Scopus).
Участь
у
55
міжнародних
і
всеукраїнських
науково-практичних
конференціях та круглих столах.
Лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки (2006).
Лауреат премії НАН України ім. М.І.
Туган-Барановського (2012).
Наукове керівництво здобувачами, які
одержали документ про присудження
наукового
ступеня
кандидата
економічних наук – 5 осіб;
наукове консультування здобувачів, які
одержали документ про присудження
наукового
ступеня
доктора
економічних наук – 1 особа.
Робота у складі журі ІІ етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади
з навчальної дисципліни «Економічна
теорія», 2014-2019 рр.
Робота у складі оргкомітету та
галузевої
конкурсної
комісії
Всеукраїнського
конкурсу
студентських наукових робіт з галузей
знань і спеціальностей зі спеціалізації

Сертифікат
Університету Бат
Спа від 19.02.2018
р.

«Економіка та економічна політика»
(2017-2019 рр.).
Керівництво
науковою
роботою
студента – переможця фінального туру
Всеукраїнського
конкурсу
студентських наукових робіт з галузей
знань і спеціальностей у 2017/2018
навчальному році зі спеціалізації
«Економіка та економічна політика».
Керівництво
науковою
роботою
студентів:
написанням
випускних
кваліфікаційних робіт бакалавра та
магістра, наукових статей, тез виступів
на міжнародних та всеукраїнських
студентських наукових конференціях.
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Базилевич
Віктор
Дмитрович

Професор
кафедри
економічної
теорії, макро- і
мікроекономіки

Київський
державний
університет імені
Т.Г. Шевченка,
1976 р.,
спеціальність –
політична
економія,
кваліфікація –
економіст,
викладач
політичної
економії.
Диплом з
відзнакою
А-І № 937637
від 19.06.1976 р.

Члени проектної групи
Доктор економічних
42 роки
наук, 051 – економіка
(08.00.01 –
економічна теорія та
історія економічної
думки).
Тема дисертації:
«Страховий ринок
України: природа та
особливості
функціонування»
Диплом ДД № 000629
від 12.05.1999 р.
Професор кафедри
економічної теорії
Атестат професора

ВСЬОГО публікацій – понад 370:
1. Bazylevych, V. Accumulation of social
capital as a positive externality of
corporate
social
responsibility
development in transition economies
/ V Bazylevych,
N. Grazhevska,
A. Mostepaniuk, V Virchenko // Naukovyi
Visnyk
Natsionalnoho
Hirnychoho
Universytetu Scientific and technical
journal. – 2019. – №1 (169). – С. 132-140
(належить до наукометричної бази
Scopus).
2. Bazylevych, V. Metaorder Limit Prices
in Evaluating Expected Market Impact and
Assessing Execution Service Quality.
/ V. Bazylevych,
V. Ihnatiuk
// Investment Management and Financial
Innovations. – 2019. – Vol. 16. No 2. –
Р. 355-369.
(належить
до
наукометричної бази Scopus).

1. Інститут
інноваційного
менеджменту
(BadSaarow,
Germany), 14-22
вересня 2015 р.,
сертифікат № 6 від
22 вересня 2015 р.,
"Introduction of
Clean Technologies
in Industrial
Branches:
Experiences of
Germany".
2. Brandenburg
Academy of Health
Sciences and
Technology (Bad
Saarow, Germany),
08-17 серпня 2016

ПР АР № 000365
від 29.06.1995 р.
Член-кореспондент
НАН України,
Заслужений діяч
науки і техніки
України

3. Bazylevych V. Improvement of the
Effectiveness of Organic Farming in
Ukraine / V. Bazylevych, G. Kupalova, N.
Goncharenko, T. Murovana, Y. Grynchuk
// Problems and Perspectives in
Managements (Scopus). – 2017. – № 3
(15). – P. 97-103. (належить до
наукометричної бази Scopus).
4. Bazylevych, V. The efficiency of use of
the human capital in the agriculture / V.
Bazylevych, G. Kupalova, Z. Bulhairova,
L. Satyr, N. Goncharenko // Problems and
Perspectives in Management. – 2016. –
Vol.14. – No 4. – Р. 97-102. (належить
до наукометричної бази Scopus).
Участь у понад 100 міжнародних і
всеукраїнських
науково-практичних
конференціях та круглих столах
Лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки (2006).
Лауреат премії НАН України ім. М.І.
Туган-Барановського (2012).
Наукове керівництво здобувачами, які
одержали документ про присудження
наукового
ступеня
кандидата
економічних наук – 16 осіб.
Наукове консультування здобувачів, які
одержали документ про присудження
наукового
ступеня
доктора
економічних наук – 13 осіб.
Робота у складі оргкомітету та
галузевої
конкурсної
комісії
Всеукраїнського
конкурсу
студентських наукових робіт з галузей
знань і спеціальностей зі спеціалізації
«Економіка та економічна політика»

р., сертифікат № 1
від 17 серпня 2016
р., "Sustainable
Innovation
Management and
Efficiency
Technologies in the
German Health:
Experience
Transfer".

(2017-2019 рр.).
Керівництво
науковою
роботою
студентів:
написанням
випускних
кваліфікаційних робіт бакалавра та
магістра, наукових статей, тез виступів
на міжнародних та всеукраїнських
студентських наукових конференціях.

3

Вірченко
Володимир
Віталійович

Доцент кафедри
економічної
теорії, макро- і
мікроекономіки

Київський
національний
університет імені
Тараса Шевченка,
2004 р.,
спеціальність –
економічна теорія,
кваліфікація –
магістр
економічних наук.
Диплом КВ
№25724313
від 28.06.2004 р

Доктор економічних 16 років
наук, 051 – економіка
(08.00.01
–
економічна теорія та
історія економічної
думки)

ВСЬОГО публікацій – понад 120
1. Virchenko V. Accumulation of social
capital as a positive externality of
corporate
social
responsibility
development in transition economies
/ V. Bazylevych,
N. Grazhevska,

Тема дисертації
«Розвиток
інтелектуальної
власності
глобальному
економічному
середовищі»

A. Mostepaniuk,
в

Диплом ДД
№ 008907
від 15.10.2019 р.
Доцент по кафедрі
економічної теорії
Атестат 12ДЦ
№ 028519
від 10.11.2011 р.

V

Virchenko

// Naukovyi
Visnyk
Natsionalnoho
Hirnychoho Universytetu Scientific and
technical journal. – 2019. – №1 (169). –
С.
132-140
(належить
до
наукометричної бази Scopus).
2. Вірченко В. В. Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та економічні
імперативи розвитку : монографія. / В.
В. Вірченко – Київ : Ліра-К, 2018. – 488
с.
3. Virchenko V. Peculiarities of diffusion
of innovations in the regions of Ukraine.
/ V Virchenko, S. Kalnyi // Financial and
credit activity: problems of theory and
practice. – 2018. Vol. 26. – P. 178-186.
(належить до наукометричної бази Web
of Science).
4. Virchenko V. Nature of intellectual
property insurance and its role in modern
economy / V. Bazylevych, V. Virchenko //
Bulletin of Taras Shevchenko National
University of Kyiv. Economics. – 2015. –
№166. – P.6-13.

1. Інтеграція
бізнес-процесів на
базі SAP ERP 6.0,
06-20.02.2012 р.,
підвищення
кваліфікації.
Сертифікат SAP
Certified Business
Associate
№0009313536 від
20.02.2012 р.
2. Фінансовий та
управлінський
облік на базі SAP
ERP 6.0,
15-24.07.2013 р.,
підвищення
кваліфікації.
Свідоцтво
№A1FIN.FI/CO
від 24.07.2013 р.
3. Стажування в
НДІ Інтелектуальної власності
НАПН України,
05.02.-30.06.2018 р.
Наказ №228-11 від
23 січня 2018 р.
4. Англомовний
дистанційний
сертифікаційний

5. Virchenko V. Economic contribution of
intellectual property industries to global
economy / V. Virchenko // Political
science, international relations and
security studies ; S. Scăunaş, V. Tabără,
E. Străuţiu ed. – Sibiu: Lucian Blaga
University of Sibiu, 2014. – P. 271-283.
Участь
у
59
міжнародних
і
всеукраїнських
науково-практичних
конференціях та круглих столах.
Участь у виконанні 2 науководослідних
робіт:
НДР
Центру
комплексних досліджень з питань
антимонопольної
політики
при
Антимонопольному комітеті України
«Дослідження
особливостей
дотримання зареєстрованого права
інтелектуальної власності під час
розгляду
справ
про
порушення
законодавства про захист економічної
конкуренції» (номер держреєстрації:
0119U001064);
НДР
економічного
факультету
КНУ
імені
Тараса
Шевченка
«Інноваційнопідприємницькі
моделі
сучасних
університетів: світові тенденції, основні
ризики та нові можливості для
України»
(номер
держреєстрації:
0119U100323).
Керівництво
науковою
роботою
студентів:
написанням
випускних
кваліфікаційних робіт бакалавра та
магістра, наукових статей, тез виступів
на міжнародних та всеукраїнських
студентських наукових конференціях.

курс "GENERAL
COURSE ON
INTELLECTUAL
PROPERTY", 01.10.
– 18.11.2019 р.
Сертифікат
№GEGRPIKFjc від
18.11.2019 р.
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Доцент кафедри
ЗалєвськаШишак Анна економічної
теорії, макро- і
Дмитрівна
мікроекономіки

Київський
національний
економічний
університет,
2002 р.,
спеціальність –
менеджмент
організацій,
кваліфікація –
магістр з
державного
управління
економікою.
Диплом КВ
№ 18514029
від 30.06.2002 р.

Кандидат
економічних наук,
051 – економіка
(08.00.01 –
економічна теорія та
історія економічної
думки)
Тема дисертації
«Державна власність
у трансформаційній
економіці»,
Диплом ДК №051954
від 28.04.2009 р.
Доцент кафедри
економічної теорії,
макро- і
мікроекономіки,
Атестат 12ДЦ
№ 041369
від 26.02.2015 р

17 років

ВСЬОГО публікацій – понад 40.
1. Zalievska-Shyshak A. Innovation in
public governance of foreign countries.
/ A. Zalievska-Shyshak,
A. Shyshak.;
Shneider
B.
Theoretical
and
Methodological Approaches to the
Formation of a Modern System of
Enterprises,
Organizations
and
Institutions’ Development: Collective
Scientific Monograph. – Dallas, USA,
2019
–
202 р.
–
Р. 131-145.
(DOI: https://doi.org/10.36074/tmafmseoi
d.ed-1.13)
2.
Залєвська-Шишак
А. Д.
Трансформація моделі промислової
політики
задля
забезпечення
економічного
розвитку
України
/ А.П. Дука,
А.Д. Залєвська-Шишак
// Економічний часопис-ХХІ «Economic
Annals-XXІ». – 2014. – №7-8 (1). – С. 32
– 35. (належить до наукометричної бази
Scopus та Web of Science).
3. Залєвська-Шишак А. Д. Економічна
природа та роль природоресурсних
платежів
в
умовах
сталого
економічного
розвитку
/ А.Д. Залєвська-Шишак // Вісник КНУ
імені Тараса Шевченка. Економіка. –
2014. – № 165. – С.33 –38.
4. Залєвська-Шишак А.Д. Інституційне
забезпечення
підприємницької
діяльності в умовах трансформації
відносин
власності
в
Україні
/ А.Д. Залєвська-Шишак // Вісник КНУ
імені
Тараса
Шевченка.
Серія
Економіка. – 2013. – № 148. – С. 44 –
47.

1. ДННУ
«Академія
фінансового
управління», відділ
теорії економіки і
фінансів,
01.02.2014 –
30.06.2014,
стажування.
Наказ № 231-к від
29.11.2013 р.
2. Київський
університет
ринкових відносин,
МОН України,
15.06.2015 –
14.07.2015,
підвищення
кваліфікації,
«Фінансові
механізми
інвестування ринку
житла в Україні».
Свідоцтво 12СПК
918285 від
14.07.2015 р., р/н
№491/15.
3. Спілка
підприємців малих,
середніх і
приватизованих
підприємств
України, 1.09.2019
– 25.12.2019,
стажування.
Наказ № 16 від
02.09.2019.
Сертифікат від
Участь у понад 25 міжнародних і 26.12.2019.

всеукраїнських
науково-практичних
конференціях та круглих столах.
Робота у складі галузевої конкурсної
комісії
Всеукраїнського
конкурсу
студентських наукових робіт з галузей
знань і спеціальностей зі спеціалізації
«Економіка та економічна політика»
(2017-2019
рр.).
Відповідальний
секретар Конкурсу (2018-2019 рр.).
Керівництво
науковою
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
«Економіка та економічна політика»
зі спеціальності 051 «Економіка»
Ступінь вищої освіти
Degree
Галузь знань
Field of knowledge
Спеціальність
Speciality
Освітня кваліфікація
Educational qualification

Мова(и) навчання і
оцінювання
Обсяг освітньої програми
Тип програми
Повна назва закладу вищої
освіти, а також структурного
підрозділу у якому
здійснюється навчання

1 – Загальна інформація
Магістр
Master
05 Соціальні та поведінкові науки
Social and behavioural sciences
051 Економіка
051 Economics
Магістр з економіки
Master in Economics
Освітньо-наукова програма: Економіка та економічна
політика
Educational program: Economics and Economic Policy
Українська, англійська
Ukrainian, English
120 кредитів ЄКТС, 4 семестри
120 ECTS credits, 4 semesters
Освітньо-наукова
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Україна
Економічний факультет
Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Faculty of Economics
Department of Economic Theory, Macroeconomics and
Microeconomics

Назва закладу вищої освіти
який бере участь у забезпеченні
програми (заповнюється для програм

––

подвійного і спільного дипломування)

Офіційна назва освітньої
програми,
ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації ЗВО-партнера
мовою оригіналу (заповнюється

––

для програм подвійного і спільного
дипломування)

Наявність акредитації

Цикл/рівень програми
Передумови
Форма навчання
Термін дії освітньої програми

Сертифікат про акредитацію серія НД-ІV, №1154155.
Відповідно до рішення ДАК від 25 травня 2012 р. протокол
№96 напрям (спеціальність) 0305 Економіка та
підприємництво 8.03050101 Економічна теорія визнано
акредитованим за ІV (четвертим) рівнем до 01 липня 2022 р.
НPK України – 8 рівень,
QF-LLL – 7 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл
Диплом бакалавра
Денна
5 років

Інтернет-адреса постійного
розміщення опису освітньої
програми

http://econom.univ.kiev.ua/departments/etmam/educ_programs/

2 – Мета освітньої програми
Мета програми (з врахуванням Підготовка фахівців з економіки та економічної політики, які
рівня кваліфікації)
характеризуються сучасним економічним світоглядом та
мисленням,
володіють
теоретичними
знаннями,
компетентностями та прикладними навичками, необхідними
для вирішення дослідницьких і управлінських завдань в сфері
функціонування і розвитку різнорівневих економічних
систем.
3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь
Соціальні та поведінкові науки / Економіка / Економіка та
знань / спеціальність / освітня
економічна політика
програма)
Орієнтація освітньої програми Освітньо-наукова академічна
Основний фокус освітньої
Загальна вища освіта з економіки та економічної політики.
програми
Ключові слова: економіка, економічна політика,
макроекономіка, мікроекономіка.
Особливості програми
Обов’язкове проходження науково-дослідної практики,
асистентської практики. Частина дисциплін викладається
англійською мовою.
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
Науково-дослідницька, проектно-економічна, аналітична,
працевлаштування
організаційно-управлінська, педагогічна діяльність на
підприємствах, в організаціях та установах усіх форм
власності.
Подальше навчання
Можливість навчання за програмою третього циклу
FQ-EHEA, 8 рівня QF-LLL, 9 рівня НPK.
Можливість продовжувати освіту на третьому (освітньонауковому) рівні вищої освіти та здобувати додаткові
кваліфікації в системі освіти дорослих.
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання
Студентоцентрований підхід до організації навчання,
спрямований на формування знань і практичних навичок з
економіки та економічної політики на лекціях, семінарах,
практичних і лабораторних заняттях, консультаціях, у процесі
інтерактивного
навчання,
дистанційного
навчання,
самостійної роботи, проходженні науково-дослідної та
асистентської практики, підготовки та захисту кваліфікаційної
роботи магістра.
Оцінювання
Контрольні роботи, тести, іспити, заліки, есе, презентації в РР,
усні опитування, захист звітів з практики, захист
кваліфікаційної роботи.
6 – Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність
Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі
та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські
рішення у сфері економіки та економічної політики або у
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень
та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог.

Загальні компетентності (ЗК)

Спеціальні (фахові, предметні)
компетентності (СК)

ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) в сфері
економіки та економічної політики.
ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної
мети.
ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня, експертами з інших галузей
знань/видів економічної діяльності.
ЗК 5. Здатність працювати в команді.
ЗК 6. Здатність розробляти проекти в сфері економіки та
економічної політики й управляти ними.
ЗК 7. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на
основі етичних міркувань (мотивів) і принципів академічної
доброчесності.
ЗК 8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний,
методичний інструментарій для обґрунтування стратегії
розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим
управлінських рішень.
СК 2. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки
та економічної політики іноземною мовою.
СК 3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні
дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для
розв’язання комплексних політико-економічних проблем,
робити на їх основі обґрунтовані висновки.
СК 4. Здатність використовувати сучасні інформаційні
технології, методи та прийоми дослідження економічних та
соціальних процесів, адекватні встановленим потребам
дослідження.
СК 5. Здатність визначати ключові тренди політикоекономічного,
соціально-економічного
та
людського
розвитку.
СК 6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері
економіки та економічної політики та розв’язувати їх,
обираючи належні напрями і відповідні методи для їх
розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.
СК 7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо
ефективного розвитку суб’єктів господарювання у сфері
економіки та економічної політики.
СК 8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціальноекономічні наслідки управлінських рішень.
СК 9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування
та виконання ефективних проектів в соціально-економічній та
політико-економічній діяльності.
СК 10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку
соціально-економічних систем.
СК 11. Здатність планувати, проводити та публічно
презентувати результати наукових досліджень.
СК 12. Здатність застосовувати основи педагогіки і психології
в освітньому процесі у закладах вищої освіти.
СК 13. Здатність самостійно здобувати нові знання,
використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології у

Програмні результати
навчання

сфері економіки та економічної політики.
СК 14. Здатність визначати та критично оцінювати ключові
тренди соціально-економічного розвитку та застосовувати їх
для формування нових моделей економічних систем і
процесів у науковій роботі у сфері економіки та економічної
політики.
7 – Програмні результати навчання
ПРН 1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення
науково-практичних проблем.
ПРН 2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні
рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та
управління суб’єктами економічної діяльності.
ПРН 3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових
питань державною та іноземною мовами усно і письмово
ПРН 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.
ПРН 5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.
ПРН 6. Оцінювати результати власної роботи демонструвати
лідерські навички та уміння управляти персоналом і
працювати в команді.
ПРН 7. Обирати ефективні методи управління економічною
діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі
релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.
ПРН 8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані,
науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення
комплексних політико-економічних завдань.
ПРН 9. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і
вимог, що потребують застосування нових підходів, методів
та інструментарію соціально-економічних та політикоекономічних досліджень.
ПРН 10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та
спеціалізоване програмне забезпечення у соціальноекономічних і політико-економічних дослідженнях та в
управлінні соціально-економічними системами.
ПРН 11. Визначати та критично оцінювати стан і тенденції
соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати
моделі економічних систем та процесів.
ПРН 12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо
ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи
цілі, ресурси, обмеження та ризики.
ПРН 13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні
наслідки управлінських рішень.
ПРН 14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціальноекономічних систем.
ПРН 15. Планувати і виконувати наукові та/або прикладні
дослідження, робити обґрунтовані висновки за результатами
досліджень, презентувати результати, аргументувати свою
думку.
ПРН 16. Здійснювати викладацьку діяльність у закладах
вищої освіти, розробляти навчально-методичні матеріали.

ПРН 17. Використовувати сучасні освітні та дослідницькі
технології у сфері економіки.
ПРН 18. Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері
економіки та економічної політики, вибирати належні
напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до
уваги наявні ресурси.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
––
Специфічні характеристики
кадрового забезпечення
––
Специфічні характеристики
матеріально-технічного
забезпечення
––
Специфічні характеристики
інформаційного та навчальнометодичного забезпечення
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна
––
мобільність
Міжнародна кредитна
На підставі укладених угод університету щодо міжнародної
мобільність
академічної мобільності (Еразмус +)
Навчання іноземних здобувачів На загальних умовах
вищої освіти

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
2.1 Перелік компонент ОП
Код
н/д
1

Компоненти освітньої програми
Кількість
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
кредитів
практики, кваліфікаційна робота)
2
3
1. Обов’язкові навчальні дисципліни

Прикладна економетрика
Мікроекономіка – 2
Економіка галузевих ринків
Основні напрями сучасної економічної теорії
Ринок цінних паперів
Макроекономіка та макроекономічна політика – 2
Глобалізація та економічна політика
Професійна та корпоративна етика
Методологія та організація економічних наукових
досліджень (з основами інтелектуальної власності)
1.10.
Актуальні проблеми економічної теорії та економічної
політики
1.11.
Інституційна та еволюційна економіка
1.12.
Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність
викладача
1.13.
Методика викладання економічних дисциплін у
закладах вищої освіти
1.14.
Нова політична економія
1.15.
Психологія вищої школи
1.16.
Стратегічне управління
1.17.
Науково-дослідна практика
1.18.
Асистентська практика
1.19.
Кваліфікаційна робота магістра
Загальний обсяг обов'язкових компонент:
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9

Форма
підсумкового
контролю

4

4,0
5,0
5,0
6,0
4,0
5,0
5,0
3,0
6,0

іспит
іспит
іспит
залік
залік
іспит
залік
залік
залік

5,0

іспит

5,0
3,0

іспит
іспит

3,0

іспит

3,0
3,0
4,0
6,0
6,0
9,0

іспит
залік
іспит
залік
залік
захист

2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2 Вибір з переліку (студент обирає 7 дисциплін)
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

30
120

2.2 Структурно-логічна схема ОНП

Глобалізація
та економічна
політика

Мікроекономіка-2

Економіка
галузевих ринків

Ринок цінних
паперів

Основні напрями сучасної
економічної
теорії

Інституційна та
еволюційна
економіка

Нова політична
економія

Професійна та корпоративна
етика

Педагогіка вищої
школи та педагогічна майстерність
викладача

Актуальні проблеми економічної
теорії та економічної політики

Написання
кваліфікаційної
роботи магістра

Стратегічне управління

Методика викладання економічних
дисциплін у
закладах вищої
освіти

Психологія
вищої
школи

Методологія та
організація економічних наукових досліджень
основами інтел.
власності

Асистентська
практика

Науково-дослідна
практика

Захист кваліфікаційної роботи магістра

Макроекономіка та
макроекономічна
політика – 2

Вибіркові дисципліни

Прикладна
економетрика

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація випускників освітньо-наукової програми «Економіка та економічна
політика» спеціальності 051 «Економіка» здійснюється у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи магістра та завершується видачею документу встановленого
зразка про присудження ступеня магістра освітньої кваліфікації «Магістр економіки за
освітньою програмою «Економіка та економічна політика»».
Захист кваліфікаційної роботи магістра. На захисті кваліфікаційної роботи
перевіряється здатність проводити дослідження, визначати та розв’язувати складні
економічні проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері
економіки та економічної політики (ПР1, ПР3, ПР4, ПР5, ПР8, ПР10, ПР11, ПР14,
ПР15, ПР17, ПР18).
Окремим рішенням екзаменаційної комісії може бути присвоєна:
1) професійна кваліфікація «Економіст» за умови дотримання вимог: отримання
оцінки не нижче 75 балів з більш ніж шести обов’язкових навчальних дисциплін, крім
дисциплін, зазначених у п. 2); не нижче 75 балів за захист кваліфікаційної роботи;
проходження стажування (факультативно) на підприємствах, організаціях та установах
(відповідно до Положення про стажування) та надання довідки-характеристики з
підприємства, організації, установи щодо роботи за фахом або стажування на
первинних посадах відповідного рівня протягом не менше 240 год;
2) професійна кваліфікація «Викладач економічних дисциплін» за умови
дотримання вимог: отримання оцінки не нижче 75 балів з таких обов’язкових
навчальних дисциплін: «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність
викладача»; «Методика викладання економічних дисциплін у закладах вищої освіти»;
«Психологія вищої школи»; не нижче 75 балів за проходження асистентської та
науково-дослідної практики; не нижче 75 балів за захист кваліфікаційної роботи.
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
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1.4

Програмні
результати

1.1

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН)
ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

