ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ
А. Рецензії
1. Завідувача кафедри економічної теорії Національного університету
«Києво-Могилянська Академія», доктора економічних наук, професора,
Заслуженого діяча науки і техніки України Бажала Ю.М.
2. Професора кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана», доктора
економічних наук, професора Вітлінського В.В.

ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складі:
Найменування
Найменування
Науковий ступінь,
закладу, який
посади
шифр і найменування
Прізвище, ім’я,
закінчив викладач
(для суміснаукової спеціальності,
по батькові
(рік закінчення,
ників — місце
тема дисертації, вчене
керівника та
спеціальність,
основної
звання, за якою
членів проектної
кваліфікація
роботи,
кафедрою
групи
згідно з
найменування
(спеціальністю)
документом про
посади)
присвоєно
вищу освіту)
Керівник
проектної групи
Доцент
Баженова
кафедри
Олена
Володимирівна економічної
кібернетики

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка,
2001р.,
спеціальність –
економічна
кібернетика,
кваліфікація –
магістр
економічних
наук

Доктор економічних
наук, 051-економіка
(08.00.11- математичні
методи, моделі та
інформаційні технології
в економіці); ДД
№007946 від 18.12.2018
р.; «Зовнішня стійкість
економіки України:
теорія і практика
моделювання»; доцент
кафедри економічної
кібернетики (атестат
доцента 12ДЦ
№030541)

Стаж
науковопедагогіч
ної та/або
наукової
роботи

18 років

Інформація про наукову
діяльність (основні
публікації за напрямом,
науково-дослідна робота,
участь у конференціях і
семінарах, робота з
аспірантами та
докторантами, керівництво
науковою роботою
студентів)
Автор 94 наукових робіт: 9
монографій, 6 підручників та
навчальних посібників з
грифом МОН України, 56
наукових статей (4 статті
містяться у міжнародних
наукометричних базах даних
Scopus та Web of Science), 3
навчально-методичні
публікації.

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа, тема, дата
видачі)

Сертифікат участі у
Intensive Course in
Computable General
Equilibrium (CGE)
Modelling with General
Algebraic Modeling
System (GAMS) by
USAID (The United
States Agency on
International
Development) – Trade
policy project, 16-20
січня 2017 р.
Сертифікат Cambridge
University Press for
attending “CLIL:
Teaching Economics
through a medium of

English Language”,
вересень 2014.
Члени
проектної групи
Слухай Сергій
Васильович

Федоренко
Ірина
Костянтинівна

Професор
кафедри
економічної
теорії, макро- і
мікроекономіки

Доцент
кафедри
економічної
кібернетики

Київський
державний
університет
ім. Т.Г. Шевченка,
1978 р.,
спеціальність –
політична
економія,
кваліфікація –
економіст,
викладач
політичної
економії.
Диплом Б-І
№ 595920
від 23.06.1978 р.

Доктор економічних
наук, 051 – економіка
(08.01.01 економічна
теорія).
Тема дисертації
«Міжурядові
трансферти в умовах
системної економічної
трансформації»

37 років

Диплом ДД
№ 004965
від 13.04.2006 р.
Професор кафедри
економічної теорії

Атестат 12-ПР
№ 005748
від 30.10.2008 р.
Київський
Кандидат економічних 41 рік
національний
наук, 051 – економіка
університет
(08.00.13 – математичні
імені
Тараса методи та застосування
Шевченка,
обчислювальної техніки
1978 р.,
в
економічних
спеціальність - дослідженнях,
економічна
плануванні
та
кібернетика,
управлінні
народним
кваліфікація
– господарством та його
математикгалузями), диплом ЭК

Автор 217 наукових та
навчально-методичних
публікацій,
з
них
2
монографій одноосібних, 13
розділів у монографіях, 110
статей у наукових виданнях,
13
підручників,
10
навчально-методичних
посібників.
Наукове
керівництво
здобувачами, які одержали
документ про присудження
наукового ступеня кандидата
економічних наук – 4 особи.

Автор 65 наукових робіт, з
них:
1
монографії,
4
підручників з грифом МОН
України,
2
навчальних
посібників, 10 навчальнометодичних робіт та 48
статей та тез.
Під науковим керівництвом
захищено 2 кандидатські
дисертації.

економіст

Вірченко
Володимир
Віталійович

Доцент
Київський
кафедри
національний
економічної
університет
теорії, макро- і імені Тараса
мікроекономіШевченка,
ки

2004р.,
спеціальність –
економічна
теорія,
кваліфікація –
магістр
економічних
наук

№ 013772
від
22.12.1982 р. «Питання
удосконалення
економікоматематичних моделей
оптимального
планування
сільськогосподарського
виробництва
із
застосуванням методів
стохастичного
програмування».
Доцент
кафедри
управління
та
економіки,
ДЦ
№ 005237
від 31.03.1994 р.
Доктор
економічних 15 років
наук, 051 – економіка
(08.00.01 – економічна
теорія
та
історія
економічної
думки),
Диплом ДД
№ 008907
від 15.10.2019 р.
«Розвиток
інтелектуальної
власності
в
глобальному
економічному
середовищі»
Доцент
кафедри
економічної
теорії,
12ДЦ № 028519

Автор 128 науковометодичних публікацій, з
них: 1 одноосібна
монографія, 6 підручників і
посібників у співавторстві з
грифом МОН України, 58
статей у наукових фахових
виданнях України, 4 статті у
виданнях, що входять до
наукометричних баз Scopus
та WoS

1.Стажування в НДІ
Інтелектуальної
власності НАПН
України,
01.02.-30.06.2016 р.
Наказ №546-32 від
01 лютого 2016 р.;
2. Стажування в НДІ
Інтелектуальної
власності НАПН
України,
05.02.-30.06.2018 р.
Наказ №228-11 від
23 січня 2018 р.;
3. Англомовний
дистанційний
сертифікаційний курс

від 10.11.2011 р.

Кандидат фіз.-мат.
14 років
наук, 112 - статистика
(01.01.05 –теорія
ймовірностей і
математична
статистика); диплом ДК
№ 005606 від
29.03.2012 р.;
“Наближення
дробового
броунівського руху
гауссівськими
мартингалами у певних
класах підінтегральних
функцій”
При розробці проекту Програми враховані вимоги:
1) освітнього стандарту спеціальності 051 «Економіка» за рівнем «бакалавр».

Банна Оксана
Леонідівна

Асистент
кафедри
економічної
кібернетики

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка,
2002р.,
спеціальність –
математика,
кваліфікація –
математик,
викладач

"GENERAL COURSE
ON INTELLECTUAL
PROPERTY", 01.10. –
18.11.2019 р.
Сертифікат
№GEGRPIKFjc від
18.11.2019 р.
Автор 28 наукових праць, з
них: 1 монографія, 2
навчально-методичних
комплекси, 12 наукових
статті (5 статей містяться у
міжнародній наукометричній
базі Scopus).

1. Лютий 2019 р. –
стажування у
підрозділі SAP
Education компанії
SAP Україна та
навчання з курсу
«SAP TERP10 Інтеграція бізнес
процесів» (сертифікат
про участь та успішне
складання екзамену
від компанії SAP SE
від 13.02.2019,
Валльдорф,
Німеччина)

Head and
members of
project team

Head of Project
Team
Olena
Bazhenova

Institution that the
Name of the
lecturer graduated
positions
from (year of
(for the part-time graduation, major,
– the place of the
qualification
main work, the
according to the
title of the post)
document on
higher education)

Associate
Professor of
the Economic
Cybernetics
Department

Taras Shevchenko
National
University of
Kyiv, 2001,
specialty –
Economic
Cybernetics,
qualification –
Master of
Economics

Degree, code and
scientific dissertation
title, academic title, by
which department was
assigned

Doctor of Sciences
(Economics), 051Economics (08.00.11mathematical methods,
models and information
technologies in
economics); ДД
№007946, 18.12.2018;
«External Sustainability
of the Ukrainian
Economy: Theory and
Practice of Modeling»,
Associate Professor of
the Economic
Cybernetics Department
(certificate 12ДЦ
№030541)

Experience
of scientific
and
pedagogical
and/or
scientific
work

18 years

Information about academic
researches (main
publications, research work,
participation at the
conferences and seminars,
supervision of PhD and
doctoral students, guidance of
students’ research work)

Author of 96 scientific
publications: 9 monographs,
6 textbooks with a stamp of
the Ministry of Education and
Science of Ukraine, 56
articles (5 articles are in
Scopus and Web of Science),
3 tutorials.

Information about
lecturer’s training or
scholarship (institution,
type of the document,
title, date of issue)

Certificate of
completing the
Intensive Course in
Computable General
Equilibrium (CGE)
Modelling with General
Algebraic Modeling
System (GAMS) by
USAID (The United
States Agency on
International
Development) – Trade
policy project, January,
16-20, 2017.
Certificate of
Cambridge University
Press for attending
“CLIL: Teaching
Economics through a
medium of English
Language”, September,
2014.

Members of
Project Team
Sergii Slukhai

Iryna
Fedorenko

Professor at the
Department of
Economic
Theory, Macroand
Microeconomics

Associate
Professor
of
the Economic
Cybernetics
Department

Taras Shevchenko
State University
of Kyiv, 1978, in
major «Political
Economy»,
qualification:
«Economist,
lecturer
of
Political
Economy»,
diploma Б-І
№ 595920
as of 23.06.1978

Taras Shevchenko
National
University
of
Kyiv,
1978,
specialty
–
Economic
Cybernetics,
qualification
–
mathematicianeconomist

Doctor of Sciences
37 years
(Economics), 051 Economics (08.00.01 –
Economic Theory),
dissertation topic
«Intergovernmental
transfers under conditions
of systematic economic
transformation»
Diploma ДД
№ 004965
as of 13.04.2006
Professor at the
Department of Political
Economy,
Certificate 12-ПР
№ 005748
as of 30.10.2008
PhD, 051 – Economics 41 years
(08.00.13 – mathematical
methods and application
of computer technology
in economic research,
planning
and
management
of
the
national economy and its
branches), Diploma ЭК
№ 013772, 22.12.1982.
«The
problem
of
improvement
of
economical
and

Author of 217 scientific and
methodological publications,
including
2
individual
monographs, 13 chapters in
monographs, 110 paper in
scientific
editions,
13
textbooks, 10 tutorials.
Academic supervisor for 4
persons who received PhD
degree.

Author of 65 scientific and
methodological publications:
1 monography, 4 textbooks
with a stamp of the Ministry
of Education and Science of
Ukraine, 2 tutorials, 10
teaching and methodical
publications and 48 articles.
Under the scientific guidance
2 PhD thesis were defended.

Volodymyr
Virchenko

mathematical models of
optimal
planning
of
agricultural
production
using
stochastic
programming methods».
Associate Professor of
the
Department
of
Management
and
Economics,
ДЦ
№ 005237, 31.03.1994.
Associate
Taras Shevchenko Doctor
of
Sciences 15 years
Professor
of National
(Economics),
051
the
University of
Economics (08.00.01 –
Department of Kyiv, 2004,
economic theory and
Economic
specialty –
history of economic
Theory,
Economic
thought), diploma of the
ДД
Macroand Theory,
№ 008907
Microeconoqualification –
dated 15.10.2019
mics
Master of
«Development of
Economics
Intellectual Property in
the Global Economic
Environment»,
Associate Professor of
the Department of
Economic Theory,
diploma 12ДЦ No.
028519
dated 10.11.2011

Author of 128 scientific and
methodological publications:
1 monography, 6 textbooks
with a stamp of the Ministry
of Education and Science of
Ukraine, 58 articles in
scientific professional
journals of Ukraine, 4 papers
in the editions included in
Scopus and WoS.

1. Internship at the
Intellectual Property
Research Institute of
the National Academy
of Pedagogical
Sciences of Ukraine,
01.02.-30.06.2016
Order # 546-32 dated
February 01, 2016;
2. Internship at the
Intellectual Property
Research Institute of
the National Academy
of Pedagogical
Sciences of Ukraine,
05.02.-30.06.2018
Order # 228-11 dated
January 23, 2018;
3. English distance
certification course
"GENERAL COURSE
ON INTELLECTUAL
PROPERTY", 01.10. 18.11.2019

Oksana Banna

Assistant
Professor
of
the Economic
Cybernetics
Department

Taras Shevchenko
National
University of
Kyiv, 2002,
specialty
Mathematics,
qualification mathematician,
lecturer

PhD, 112 - Statistics
(01.01.05 – Probability
Theory and Mathematical
Statistics); DK 005606
dated 29.03.2012;
«Approximation of
fractional Brownian
motion by Gaussian
martingales involving
integrands represented by
several functional
classes»

14 years

Author of 28 scientific and
methodological publications:
1 monograph, 2 tutorials, 12
articles (5 articles are in
Scopus).

While developing the draft of the programme, following requirements have been taken into account:
1) educational standard of specialty 051 "Economics" at the level of "Bachelor".

She is certified as SAP
Certified Application
Associate – Business
Process Integration
with SAP ERP 6.0
EhP7. Certificate ID:
0020191622, Walldorf,
February 13, 2019

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
«Економіка»
Economics
зі спеціальності 051 «Економіка»
Ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації

1 – Загальна інформація
Ступінь вищої освіти: Бакалавр
Спеціальність: 051 Економіка
Освітня програма: Економіка
Кластер 1. Економічна політика
Кластер 2. Кількісна економіка
Degree: Bachelor
Specialty: 051 Economics
Education program: Economics
Cluster 1: Economic Policy
Cluster 2: Quantitative Economics

Мова(и) навчання і оцінювання

Англійська, українська

Обсяг освітньої програми

English, Ukrainian
240 кредитів ЄКТС, 4 академічні роки

Тип програми

240 ECTS credits, 4 academic years
Освітньо-професійна

Повна назва закладу вищої освіти, а
також структурного підрозділу у
якому здійснюється навчання

Educational and professional
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, Україна
Економічний факультет
Кафедра економічної теорії, макро- і
мікроекономіки
Кафедра економічної кібернетики
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ukraine
Faculty of Economics
Department of Economic Theory, Macro- and
Microeconomics
Department of Economic Cybernetics

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

Сертифікат про акредитацію спеціальності 051
«Економіка», серія НД, № 1189697, термін дії
сертифіката до 01.07.2022 року

Цикл/рівень програми

Certificate of Accreditation of specialty 051
Economics, series ND, № 1189697, validity of
certificate July 1, 2022.
НРК України – 7 рівень,
QFEHEA – перший цикл
QFLLL – 6 рівень
National Qualifications Framework of Ukraine – 7 th
level
QFEHEA – first cycle
QFLLL – 6 th level

Передумови

Документ про загальну середню освіту

Форма навчання

General secondary education document
Денна

Термін дії освітньої програми

Full-time
5 років

5 years
http://econom.univ.kiev.ua/departments/etmam/educ_
Інтернет-адреса постійного
розміщення опису освітньої програми programs/
2 – Мета освітньої програми
Мета програми (з врахуванням рівня Підготовка фахівців з економіки, які володіють
сучасним економічним мисленням, теоретичними
кваліфікації)
знаннями і практичними навичками, необхідними
для розв’язання економічних завдань
Training of specialists in the field of economics who
have modern economic thinking, theoretical
knowledge and practical skills necessary for solving
economic problems
3 - Характеристика освітньої програми
05 Соціальні та поведінкові науки / 051 Економіка
Предметна область (галузь знань /
/ Economics
спеціальність / спеціалізація
програми)
05 Social and Behavioral Sciences / 051 Economics /
Economics
Освітньо-професійна, англомовна
Орієнтація освітньої програми
Основний фокус освітньої програми
та спеціалізації

Educational and professional, English taught
Загальна освіта з економіки за спеціальністю 051
«Економіка»
Ключові слова: економіка, макроекономіка,
мікроекономіка, економічна політика, кількісні
методи
Economic Education by specialty 051 "Economics"
Key
words:
economy,
macroeconomics,
microeconomics, economic policy, quantitative

methods
Особливості програми

Обов’язкова виробнича практика тривалістю 6
тижнів

Work experience internship is mandatory
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Дослідницька, виробничо-економічна, аналітична,
Придатність до працевлаштування
організаційно-управлінська
діяльність
на
підприємствах, організаціях, установах усіх форм
власності.

Подальше навчання

Research, production and economic, analytical,
organizational and managerial activities in enterprises,
organizations, institutions of all forms of ownership.
Можливість продовжувати освіту за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття
додаткових кваліфікацій в системі післядипломної
освіти.
The ability to continue education on the second
(master's) level of higher education. Acquiring
additional qualifications in the system of postgraduate
education.

Викладання та навчання

Оцінювання

5 – Викладання та оцінювання
Загальний стиль навчання – студентоцентричний.
Контактні години побудовані у формі лекцій,
семінарів, практичних та лабораторних занять.
Значна частина навчання здійснюється на основі
самостійної роботи за допомогою підручників,
фахової літератури та конспектів, консультацій з
викладачами.
Останній
рік
завершується
складанням комплексного іспиту з економіки.
Student-centric type of learning.
Contact hours are organized in the form of lectures,
seminars, practical and laboratory studies. Much of the
study is carried out on the basis of independent work
with the help of textbooks, professional literature and
notes, consultations with lecturers. The last year is
completed by the passing of a comprehensive final
exam on economics.
Письмові та усні іспити, заліки, контрольні
роботи, тести, есе, усне опитування, усні
презентації, захист самостійних проектів, звіту з
виробничої практики, комплексний підсумковий
іспит.
Written and oral examinations, pass/fail tests, testing,
essays, oral questioning, oral presentations, defence of

projects,
report
on
internship
comprehensive final examination.

scholarship,

6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
Інтегральна компетентність
задачі та практичні проблеми в економічній сфері,
які характеризуються комплексністю та
невизначеністю умов, що передбачає застосування
теорій та методів економічної науки.
The ability to solve complex specialized and practical
problems in the economic sphere, which are
characterized by complexity and uncertainty of the
conditions and imply application of theories and
methods of economics.
Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки
як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського (демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства
права, прав і свобод людини і громадянина в
Україні.
The ability to realize rights and responsibilities as a
member of society, the values of civil (democratic)
society and the need for its sustainable development,
the rule of law, human and civil rights and freedoms in
Ukraine.
ЗК2. Здатність зберігати моральні, культурні,
наукові цінності та примножувати досягнення
суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її
місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми
рухової активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя.
The ability to preserve moral, cultural, scientific
values and multiply the achievements of society on the
basis of understanding of history and patterns of
development of the subject area, its place in the
general system of knowledge about nature and society
and in the development of society and technology
using different types and forms of motor activity for
active rest and healthy lifestyle.
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу
та синтезу.
The ability to think abstractly, to analyze and to
synthesize.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних

ситуаціях.
The ability to apply knowledge in practical problems.
ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як
усно, так і письмово.
Ability to communicate in the official language both
verbally and in writing..
ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Ability to communicate in foreign language.
ЗК7. Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій.
Skills of using information and communication
technologies.
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
The ability to search, process and analyze information
from different sources.
ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.
The ability to adapt and act in a new situation.
ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.
The ability to be critical and self-critical.
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
The ability to make informed decisions.
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.
Interpersonal skills.

Спеціальні (фахові, предметні)
компетентності (СК)

ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та
свідомо.
The ability to act socially and consciously.
СК1. Здатність виявляти знання та розуміння
проблем
предметної
області,
основ
функціонування сучасної економіки на мікро-,
мезо-, макро- та міжнародному рівнях.
The ability to identify knowledge and understanding
of the problems of the subject area, the foundations of
the functioning of the modern economy at the micro,
meso, macro and international levels.
СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність
у відповідності з чинними нормативними та
правовими актами.
The ability to carry out professional activity in
accordance with current normative and legal acts.
СК3. Розуміння особливостей провідних наукових

шкіл та напрямів економічної науки.
Understanding the features of leading scientific
schools and areas of economics.
СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні
процеси і явища на основі теоретичних моделей,
аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані
результати.
The ability to explain economic and social processes
and phenomena on the basis of theoretical models,
analyze and comprehensively interpret the obtained
results.
СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та
національної
економіки,
їх
інституційної
структури, обґрунтування напрямів соціальної,
економічної та зовнішньоекономічної політики
держави.
Understanding the features of the modern world and
national economy, their institutional structure,
substantiation of directions of social, economic and
foreign economic policy.
СК6.
Здатність
застосовувати
економікоматематичні методи та моделі для вирішення
економічних задач.
The ability to apply economic and mathematical
methods and models for solving economic problems
СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні
технології та програмне забезпечення з обробки
даних для вирішення економічних завдань, аналізу
інформації та підготовки аналітичних звітів.
The ability to apply computer technology and data
processing software to solve economic problems and
analyze information and prepare analytical reports.
СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати
завдання у сфері економічних та соціальнотрудових відносин.
The ability to analyze and solve tasks in the field of
economic and socio-labor relations.
СК9.
Здатність
прогнозувати
на
основі
стандартних теоретичних та економетричних
моделей соціально-економічні процеси.
The ability to predict socio-economic processes on the
basis of standard theoretical and econometric models.
СК10. Здатність використовувати сучасні джерела
економічної, соціальної, управлінської, облікової
інформації для складання службових документів

та аналітичних звітів.
The ability to use modern sources of economic, social,
managerial, accounting information for drawing up of
official documents and analytical reports.
СК11. Здатність обґрунтовувати економічні
рішення на основі розуміння закономірностей
економічних систем і процесів та із застосуванням
сучасного методичного інструментарію.
The ability to substantiate economic decisions on the
basis of understanding the regularities of economic
systems and processes and using modern
methodological tools.
СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми
економічного характеру при аналізі конкретних
ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
The ability to independently identify problems of
economic nature while analyzing specific situations,
suggest means to solve them.
СК13. Здатність проводити економічний аналіз
функціонування
та
розвитку
суб’єктів
господарювання,
оцінку
їх
конкурентоспроможності.
The ability to conduct an economic analysis of the
functioning and development of economic entities,
assess their competitiveness.
СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми
і явища в одній або декількох професійних сферах
з врахуванням економічних ризиків та можливих
соціально-економічних наслідків.
The ability to in-depth analyze issues and phenomena
in one or more professional fields, taking into account
economic risks and possible socio-economic
consequences.
7 – Нормативний зміст підготовки бакалавра, сформульований у термінах результатів
навчання
ПРН 1. Асоціювати себе як члена громадянського
Програмні результати навчання
суспільства, наукової спільноти, визнавати
(ПРН)
верховенство права, зокрема у професійній
діяльності, розуміти і вміти користуватися
власними правами і свободами, виявляти повагу до
прав і свобод інших осіб, зокрема, членів
колективу.
To associate oneself as a member of the civil society,
the scientific community, to recognize the rule of law,
in particular in professional activities, to understand
and be able to use their own rights and freedoms, to
show respect for the rights and freedoms of other

persons, in particular, members of the collective.
ПРН 2. Відтворювати моральні, культурні, наукові
цінності, примножувати досягнення суспільства в
соціально-економічній сфері, пропагувати ведення
здорового способу життя.
To reproduce moral, cultural, scientific values,
multiply the achievements of society in the socioeconomic shere, and promote healthy lifestyles.
ПРН 3. Знати та використовувати економічну
термінологію, пояснювати базові концепції мікрота макроекономіки.
To know and use economic terminology, explain the
basic concepts of micro- and macroeconomics.
ПРН 4. Розуміти принципи економічної науки,
особливості функціонування економічних систем.
To understand the principles of economics, especially
the functioning of economic systems.
ПРН 5. Застосовувати аналітичний та методичний
інструментарій для обґрунтування пропозицій та
прийняття
управлінських
рішень
різними
економічними
агентами
(індивідуумами,
домогосподарствами, підприємствами та органами
державної влади).
To apply analytical and methodical tools for
substantiating proposals and making managerial
decisions by various economic agents (individuals,
households, enterprises and government authorities).
ПРН
6.
Використовувати
професійну
аргументацію для донесення інформації, ідей,
проблем та способів їх вирішення до фахівців і
нефахівців у сфері економічної діяльності.
To use professional arguments to transmit information,
ideas, problems and ways of their solving to
professionals and non-professionals in the field of
economic activity.
ПРН 7. 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 economics.
ПРН 8. Застосовувати відповідні економікоматематичні методи та моделі для вирішення
економічних задач.

To apply appropriate economic and mathematical
methods and models for solving economic problems.
ПРН 9. Усвідомлювати основні особливості
сучасної світової та національної економіки,
інституційної структури, напрямів соціальної,
економічної та зовнішньоекономічної політики
держави.
To realize the main features of the modern world and
national economy, the institutional structure,
directions of social, economic and foreign economic
policy of the state.
ПРН 10. 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 11. Вміти аналізувати процеси державного та
ринкового регулювання соціально-економічних і
трудових відносин.
To be able to analyze the processes of government
authorities and market regulation of socio-economic
and labor relations.
ПРН 12. 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 13. 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 determination and methods for obtaining socioeconomic data, collect and analyze the necessary
information, calculate economic and social indicators.
ПРН 14. Визначати та планувати можливості
особистого професійного розвитку.
To identify and plan personal career development
opportunities

ПРН
15.
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 16. Вміти використовувати дані, надавати
аргументацію, критично оцінювати логіку та
формувати висновки з наукових та аналітичних
текстів з економіки.
To be able to use data, provide argumentation,
critically evaluate logic and draw conclusions from
scientific and analytical texts on economics
ПРН 17. Виконувати міждисциплінарний аналіз
соціально-економічних явищ і проблем в однієї
або декількох професійних сферах з врахуванням
ризиків та можливих соціально-економічних
наслідків.
To perform multidisciplinary analysis of socioeconomic phenomena and problems in one or more
professional fields, taking into account risks and
possible socio-economic consequences
ПРН 18. Використовувати нормативні та правові
акти, що регламентують професійну діяльність.
To use normative and legal acts regulating
professional activities
ПРН 19. Використовувати інформаційні та
комунікаційні технології для вирішення соціальноекономічних завдань, підготовки та представлення
аналітичних звітів.
To use information and communication technologies
to solve socio-economic problems, prepare and present
analytical reports.
ПРН 20. Оволодіти навичками усної та письмової
професійної комунікації державною та іноземною
мовами.
To master the skills of oral and written professional
communication in official and foreign languages
ПРН 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати
аналіз та синтез для виявлення ключових
характеристик економічних систем різного рівня, а
також особливостей поведінки їх суб’єктів.
To be able to think abstractly, apply analysis and
synthesis to identify the key characteristics of
economic systems of various levels, as well as the
peculiarities of their subjects' behavior.

ПРН 22. Демонструвати гнучкість та адаптивність
у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та
у невизначених умовах.
To demonstrate flexibility and adaptability in new
situations, in working with new objects and in
uncertain conditions.
ПРН 23. Показувати навички самостійної роботи,
демонструвати критичне, креативне, самокритичне
мислення.
To show skills of independent work, demonstrate
critical, creative, self-critical thinking
ПРН 24. Демонструвати здатність діяти соціально
відповідально та свідомо на основі етичних
принципів, цінувати та поважати культурне
різноманіття, індивідуальні відмінності людей.
To demonstrate the ability to act socially and
consciously on the basis of ethical principles, to
appreciate and respect cultural diversity, individual
differences of people
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Наявність відповідних сертифікатів щодо рівня
Специфічні характеристики
володіння іноземною мовою не нижче В2
кадрового забезпечення
Appropriate certificates proved foreign language
skills not lower than B2
Специфічні характеристики
матеріально-технічного забезпечення
Специфічні характеристики
інформаційного та навчальнометодичного забезпечення
9 – Академічна мобільність
На загальних підставах
Національна кредитна мобільність
Міжнародна кредитна мобільність

Навчання іноземних здобувачів
вищої освіти

On a general basis
На підставі укладених угод університету про
міжнародну академічну мобільність
Based on the university’s agreements on the
international academic mobility
На загальних підставах за умови володіння
англійською мовою на рівні достатньому для
навчання
On a general basis provided speaking English at a
level sufficient for learning

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ/НАУКОВОЇ
ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
2.1 Перелік компонент ОП (за умовчанням мова викладання та оцінювання
англійська, в іншому випадку – українська)
Код н/д

1

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
2
Обов’язкові компоненти ОП

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

3

4

Вступ до університетських студій / Introduction to
University Studies
Економіка / Economics
Економіка навколишнього середовища / Environmental
Economics
Економічна історія / Economic History
Математика / Mathematics
Соціально-політичні студії / Socio-Political Studies

2,0

залік / pass /
fail test
іспит / exam
залік / pass /
fail test
іспит / exam
іспит / exam
залік / pass /
fail test
залік / pass /
fail test
залік / pass /
fail test
іспит / exam
іспит / exam
іспит / exam
залік / pass /
fail test
іспит / exam
іспит / exam
іспит / exam
залік / pass /
fail test

10,0
3,0
12,0
11,0
2,0

Українська та зарубіжна культура / Ukrainian and
Foreign Culture*
Науковий образ світу / Scientific image of the world

3,0

12,0
12,0
4,0
6,0

ОК 25.

Мікроекономіка / Microeconomics
Макроекономіка / Macroeconomics
Статистика / Statistics
Теорія ймовірностей та математична статистика /
Probability Theory and Mathematical Statistics
Економетрика / Econometrics
Дослідження операцій / Mathematical Optimization
Філософія / Philosophy
Бізнес адміністрування (облік, фінанси, маркетинг) /
Business Administration (Accounting, Finance,
Marketing)
Історія економічних вчень / History of Economic
Thought
Економічний розвиток / Economic Development
Міжнародна економіка / International Economics
Мікроекономічні принципи та проблеми /
Microeconomic Principles and Problems
Мaкроекономічна політика / Macroeconomic Policy
Економічна політика та її інституції / Economic Policy
and its Institutions
Інноваційна економіка / Innovation-based Economics
Глобалізація, бізнес та розвиток / Globalization,
Business and Development
Міжнародні фінанси / International Finance

ОК 26.

Управління інвестиційним портфелем / Portfolio

4,0

ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.
ОК 14.
ОК 15.
ОК 16.
ОК 17.
ОК 18.
ОК 19.
ОК 20.
ОК 21.
ОК 22.
ОК 23.
ОК 24.

3,0

12,0
11,0
4,0
9,0
10,0

іспит / exam

5,0
5,0
5,0

іспит / exam
іспит / exam
іспит / exam

6,0
5,0

іспит / exam
залік / pass /
fail test
іспит / exam
іспит / exam

6,0
5,0
4,0

залік / pass /
fail test
залік / pass /

ОК 27.

Management
Виробнича практика / Internship scholarship

Загальний обсяг обов'язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП
Студент обирає один із двох запропонованих блоків дисциплін
ВБ1
Кластер «Economic Policy/Економічна політика»
Вибірковий блок складається з 7-ми вибіркових
компонент

ВБ2

Кластер «Quantitative Economics/Кількісна
економіка»
Вибірковий блок складається з 7-ми вибіркових
компонент

Дисципліни вільного вибору студентів (вибір з переліків)
Cтудент має вільно обрати 3 предмети, обсяг двох з яких складає
4,0 кредити, третього – 7,0 кредитів
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
*Мова навчання – українська
Ukrainian taught

9,0

fail test
диференційований
залік /
differentiated
test
180

45,0

Два заліки та
п’ять іспитів
/ two pass/fail
tests and five
exams

45,0

Два заліки та
п’ять іспитів
/ two pass/fail
tests and five
exams

15,0

Три заліки /
three pass/fail
tests
60
240

Мікроекономіка

Економіка
Статистика
Економіка навколишнього
середовища
Соціально-політичні
студії

Макроекономіка

Економетрика

Мікроекономічні
принципи та проблеми
Макроекономічна
політика
Економічний розвиток

Бізнес адміністрування
Інноваційна економіка

Історія економічних вчень

Міжнародна економіка
Економічна історія
Математика

Глобалізація, бізнес та
розвиток
Дослідження операцій
Міжнародні фінанси

Теорія ймовірностей та
математична статистика
Науковий образ світу
Українська та зарубіжна
культура

Економічна політика та
її інституції
Філософія

Управління
інвестиційним портфелем

Курси за вибором

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Вступ до
університетських студій

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДСУМКОВИЙ ІСПИТ

2.2. Структурно-логічна схема ОП

Microeconomics

Economics

Microeconomic Principles
and Problems

Environmental Economics

Macroeconomic Policy
Econometrics
Economic Development

Socio-Political Studies

Business Administration
Innovation-based
Economics

History of Economic
Thought

International Economics
Economic History
Mathematics
Probability Theory and
Mathematical Statistics
Scientific Image of the
World
Ukrainian and Foreign
Culture

Mathematical
Optimization

Globalization, Business
and Development
International Finance

Economic Policy and its
Institutions
Portfolio Management
Philosophy
Elective courses

INTERNSHIP SCHOLARSHIP

Macroeconomics
Statistics

FINAL COMPREHENSIVE EXAMINATION

Introduction to University
Studies

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація випускників освітньої програми «Економіка» спеціальності 051 "Економіка"
проводиться у формі комплексного підсумкового іспиту з економіки, завершується видачею
документу встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням
кваліфікації «Бакалавр економіки».
1. Складання кваліфікаційного іспиту за програмою "Економіка". Іспит здійснюється в
письмовій формі, шляхом розв’язання теоретичних та практичних завдань із застосуванням
аналітичних та статистичних методів аналізу різних видів економічної діяльності (ПРН4, ПРН5,
ПРН7, ПРН12, ПРН13, ПРН22, ПРН24).
Attestation of the graduates in Economics of 051 specialty “Economics” is in the form of the
administered comprehensive qualification exam, which leads to issuance of a conventional document
authenticating the award of the Bachelor's degree with the qualification «Bachelor of Economics».
1. A comprehensive qualification exam in Economics. The exam is carried out in writing by
solving theoretical and practical tasks using analytical and statistical methods of analysis of various
types of economic activity (ПРН4, ПРН5, ПРН7, ПРН12, ПРН13, ПРН22, ПРН24).

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Компоненти освітньо-професійної програми
Обов’язкові

Вибіркові
ОК ОК ОК ОК ОК ОК OК ОК OК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ВБ ВБ
6
8
2
1
2
3
4
5
7
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1
ЗК 1
ЗК 2
ЗК 3
ЗК 4
ЗК 5
ЗК 6
ЗК 7
ЗК 8
ЗК 9
ЗК 10
ЗК 11
ЗК 12
ЗК 13
СК 1
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СК 5
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СК 7
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СК 14
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+
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+
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+
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+
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Компоненти освітньо-професійної програми
Обов’язкові

Вибіркові

ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ВБ ВБ
6
7
8
2
1
2
3
4
5
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1
ПРН 1
ПРН 2
ПРН 3
ПРН 4
ПРН 5
ПРН 6
ПРН 7
ПРН 8
ПРН 9
ПРН 10
ПРН 11
ПРН 12
ПРН 13
ПРН 14
ПРН 15
ПРН 16
ПРН 17
ПРН 18
ПРН 19
ПРН 20
ПРН 21
ПРН 22
ПРН 23
ПРН 24
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