
Профіль освітньої програми  

 

Загальна інформація 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Економіка підприємства 

Спеціальність 051 Економіка 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр,  бакалавр з економіки  

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 

3 роки 10 місяців  

Наявність 

акредитації 

- 

Цикл/рівень 
 

Перший (бакалаврський) рівень  

НРК України – 7 рівень  

FQ-EHEA – перший цикл  

ЕQF-LLL – 6 рівень  

Вимоги до рівня 

освіти вступника 

Наявність повної загальної середньої освіти 

Мова(и) викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

 

Мета освітньої програми 

  Надати економічну освіту в галузі економіки підприємства із 

широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. 

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в 

галузі економіки та підприємництва, передбачаючи різні можливості 

зайнятості і кар’єри, що направлені на здобуття студентом 

економічних знань; подальшого професійного зростання. 

Характеристика освітньої програми 

Предметна область об’єкти вивчення – загальні закони та тенденції розвитку 

економічних систем, мотивація та поведінка суб’єктів ринку, 

соціально-економічні процеси, їх моделювання та регулювання.; 

- цілі навчання – підготовка фахівців, які володіють сучасним 

економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними 

навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області 

діяльності; 

- методи – загальнонаукові методи пізнання, математичні, 

статистичні та якісні методи економічного аналізу, економіко-

математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології, 

методи дослідницької діяльності та презентації результатів; 

-сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні 

системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній 

діяльності. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна   

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення 

в галузі економічних дисциплін, враховує специфіку роботи 

економічної служби підприємства, враховує специфіку роботи 

підприємств різних форм власності, орієнтує на актуальні 



спеціалізації, в рамках яких студент визначає професійну та наукову 

кар’єру/ Акцент робиться на здобутті знань з економіки 

підприємства, який передбачає визначену зайнятість та можливість 

подальшої освіти, кар’єрного самовизначення та кар’єрного 

зростання / Особливості програми  розвиває перспективи підготовки 

фахівців з економіки підприємств міського господарства та 

будівельних підприємств  

Економіка, економіка підприємства, міське господарство, підприємства 

міського господарства, будівельне підприємство 

Особливості 

програми 

немає 

Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть працювати у державних та приватних бізнес-

структурах (на різних посадах організаційно- управлінського та 

фінансово-економічного профілю); виконувати трудові обов’язки на 

державній службі (розробка та експертиза ключових документів у 

сфері соціально-економічної політики загальнодержавного, 

регіонального та місцевого рівнів); практикувати освітню та наукову 

діяльність у вищих навчальних закладах і дослідницьких центрах 

(здійснюючи складні економічні дослідження і наукові проекти, 

розробляючи соціально-економічні прогнози, займаючись 

викладанням навчальних курсів). Можливість самостійного 

створення робочого місця через бізнес- школу. Можливість 

реалізувати отримані знання, працюючи у: виробничих та 

торгівельних підприємствах (на посадах економіст, головний 

економіст, бухгалтер-економіст, економіст-фінансист, менеджер з 

планування, менеджер зі стратегічного розвитку тощо, в перспективі 

- топ-менеджери, керівники відділів і секторів, директори); 

вітчизняних та міжнародних холдингових компаніях (департаменти 

планування, стратегічного та інноваційного розвитку; відділи 

бюджетування та продажу); консалтингових і інвестиційних 

компаніях; банківських установах (корпоративне кредитування); 

органах державної влади; власному бізнесі. 

Подальше навчання Здобуття ступеня магістра  

Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, електронне навчання в системі 

дистанційного навчання (Moodle), самонавчання, навчання через 

виробничу практику(комплексний тренінг). Викладання проводиться 

у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій,  практичних занять. 

Також передбачена самостійна робота з можливістю консультацій з 

викладачем, індивідуальні заняття, групова робота. 

Оцінювання За освітньою програмою передбачено формативне (письмові та усні 

коментарі та настанови викладачів в процесі, формування навичок 

самооцінювання) та сумативне (письмові іспити з навчальних 

дисциплін, оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих 

освітніх компонентів (письмові есе, презентації, тестування), захист 

звітів з практики, захист курсових робіт, публічний захист 

бакалаврської дипломної роботи. 

Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

ПРН1.Знати та використовувати економічну термінологію, 

пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки. 

ПРН2.Демонструвати стійке розуміння принципів економічної 



стандартом  науки, особливостей функціонування економічних систем. 

ПРН3.Використовувати аналітичний та методичний інструментарій 

для розуміння логіки прийняття господарчих рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, 

підприємствами та органами державної влади). 

ПРН4.Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у сфері економічної діяльності. 

ПРН5.Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних 

напрямів розвитку економічної науки. 

ПРН6.Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення економічних задач.  

ПРН7.Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та 

національної економіки, інституційної структури, напрямів 

соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 

ПРН8.Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати 

структуру зайнятості та безробіття. 

ПРН9.Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 

відповідні показники які характеризують результативність їх 

діяльності. 

ПРН10.Вміти аналізувати процеси державного та ринкового 

регулювання соціально-економічних і трудових  відносин. 

ПРН11.Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

ПРН12.Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення 

і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

соціальні показники. 

ПРН13.Вміти працювати як самостійно, так і в команді. 

ПРН14.Виконувати дослідження за встановленим замовленням. 

ПРН15.Розуміти та планувати можливості особистого професійного 

розвитку. 

ПРН16.Демонструвати базові навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПРН17.Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і 

висновки наукових та аналітичних текстів з економіки. 

ПРН18.Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-

економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних 

сферах. 

ПРН19.Використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

ПРН20.Використовувати інформаційні та комунікаційні технології 

для вирішення соціально-економічних завдань,  підготовки та 

представлення аналітичних звітів. 

ПРН21.Оволодіти навичками усної та письмової професійної 

комунікації державною та іноземною мовами. 

ПРН22.Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати 

аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик 

економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки 

їх суб’єктів. 

ПРН23.Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, 



у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах. 

ПРН24.Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та 

підприємливість, бути критичним і самокритичним. 

ПРН25.Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати 

культурне  різноманіття, індивідуальні відмінності людей. 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

вищим навчальним 

закладом  

 

ВПРН26. Володіння принципами та методами побудови 

презентації. Здатність до використання інформаційних технологій. 

ВПРН27. Здатність використовувати основні положення теорії 

медіа-арту при вирішенні професійних завдань, володіння сучасними 

методами і технологіями створення відео-проектів. 

ВПРН28. Володіння знаннями про принципи, методи 

інформаційних систем. 

ВПРН29. Здатність використовувати базові теоретичні та 

практичні закономірності з цивільного права. 

ВПРН30. Здатність до правового регулювання антикризової 

діяльності. 

ВПРН31. Володіння принципами правового регулювання 

міжнародних економічних відносин. 

ВПРН32. Володіння навичками регулювання міжнародних 

економчних відносин. 

ВПРН33. Володіння навичками  валютного та митного 

регулювання. 

ВПРН34. Вміння підготовки зовнішньоекономічних контрактів. 

ВПРН35. Здатність орієнтуватися в технологіях міського 

господарства. 

ВПРН36. Здатність використовувати базові теоретичні та 

практичні закономірності економіки міста. 

ВПРН37. Здатність вільно орієнтуватися у головних теоретичних 

та практичних економічних та організаційних особливостях 

підприємств міського господарства. 

ВПРН38. Вміння самостійно застосовувати отримані технологічні 

знання про економіку нерухомості. 

ВПРН39. Здатність розраховувати основні статистичні показники. 

ВПРН40. Здатність вільно орієнтуватися у видах цін та тарифів та 

знати процес ціноутворення. 

ВПРН41. Здатність свідомо обирати та розраховувати показники 

аналізу фінансово-господарської дільності підприємства. 

ВПРН42. Вміння самостійно застосовувати отримані технологічні 

знання з започаткування підприємницької діяльності. 

ВПРН43. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні 

закономірності видовищних антикризового управління. 

Здатність свідомо обирати та розраховувати показники з 

інвестування. 

Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

 Основний склад викладачів освітньої програми складається з 

науково-педагогічних працівників кафедр Харківського 

національного університету міського господарства  

імені О.М.Бекетова. Лектори, які викладають у рамках програми, є 

активними і визнаними вченими, які публікують праці у вітчизняній 

і зарубіжній науковій пресі, мають відповідну професійну 

компетентність і досвід в галузі викладання, наукових досліджень і 

педагогічної діяльності.  
Практико-орієнтований характер освітньої програми передбачає 



широку участь фахівців-практиків, що відповідають напряму 
програми, а також залучення до викладання компетентних експертів 
високого рівня.  

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальний процес за освітньою програмою відбувається в 

аудиторіях, обладнаних аудіовізуальною та мультимедійною 

апаратурою і необхідними технічними засобами.  

Навчальні заняття проводяться у комп’ютерних аудиторіях  та у 

спеціалізованих комп’ютерних навчальних аудиторіях, оснащених 

ліцензійними операційними системами від Microsoft та пакетами 

прикладного програмного забезпечення від Microsoft. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Навчальний процес забезпечується навчально-методичними 

комплексами дисциплін, які містять методичні розробки до 

семінарських, практичних занять, лабораторних практикумів, 

методичні вказівки до самостійної роботи студентів, індивідуальні 

завдання практичної спрямованості; методичними матеріалами до 

написання курсових та дипломних робіт, проходження практик, 

завдання для контролю знань (екзаменаційні білети, тестові 

завдання, модульні, комплексні контрольні роботи). Також 

викладачі готують та забезпечують видання авторських підручників, 

навчально-методичних посібників та монографій. 

Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На загальних підставах в межах України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Партнерами кафедри є такі навчальні заклади: 

1. Uniwersytet Łódzki, Университет міста Лодзь, Польща, 

2. Організації: Польсько-українська фундація співпраці ПАУСІ, 

Kiev, Warsaw; Institute of Certified Financial Managers, ICFM (UK) in 

Russia, Moscow; CRDF Global, Kiev Office.  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови  “Українська мова 

як іноземна”  

 

 


