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а Мета програми 

1.  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 і підприємництва, передбачаючи різні 

можливості зайнятості і кар’єри, що спрямовані на здобуття студентом економічних 

знань та економічна безпека підприємства, її основні показники та методи 

забезпечення. 

 

б Характеристика програми 

1. Предметна область, 

напрям 

Цикл загальної підготовки: дисципліни гуманітарної (8,3%) та 

фундаментальної (22,1%) підготовки; цикл професійної (35,0%) 

та практичної (6,7%) підготовки; цикл дисциплін вільного 

вибору студента (25,0%). 

2. Фокус програми та 

спеціалізації 

Загальна програма: Економіка. Акцент робиться на здобутті 

знань з економіки підприємства та основних понять 

економічної безпеки підприємства, який передбачає визначену 

зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного 

зростання: магістерські професійні та наукові програми.  

Спеціалізація: Економічна безпека підприємства. 

3. Орієнтація 

програми 

Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові 

досягнення в галузі економічних дисциплін, враховує 

специфіку роботи економічної служби підприємства; орієнтує 

на управління ризиками та внутрішній контроль в компанії, 

управління поведінкою персоналу та нейтралізацію 

корпоративних конфліктів; орієнтує на захист комерційної 

таємниці та управління професійними ризиками, ефективну 

протидію економічній злочинності та рейдерству. 

4. Особливості 

програми 

Програма розвиває перспективи підготовки фахівців з 

економіки та економічної безпеки. Навчання базується на 

основі принципу індивідуалізації навчальних планів. Студенти 

поєднують навчальну діяльність з активною участю у наукових 

дослідженнях, наукових семінарах, конференціях, публікаціями 



у 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. Під час викладання 

навчальних дисциплін широко використовуються сучасні 

інформаційні технології: комп’ютерні класи, електронна 

система підтримки освітнього процесу (Moodle) спектр 

інноваційних навчальних технологій, серед яких: робота у 

команді, кейс-методи; проектні завдання; тренінгові технології; 

модерації; презентації. 

 

в Працевлаштування та продовження освіти 

1. Працевлаштування  Програма готує економістів, аналітиків, які займаються 

стратегічним і економічним плануванням розвитку 

підприємства, компанії, маркетинговими дослідженнями ринку, 

розробкою та впровадженням бізнес-планів, розрахунками 

економічної ефективності, менеджерів з корпоративної 

соціальної відповідальності – фахівців середніх та великих 

компаній, державних установ та корпорацій для: 

– економічних служб підприємств, організацій, компаній; 

– лінійних підрозділів підприємств, організацій, компаній; 

– консалтингових структур; 

– державних установ і громадських організацій; 

– власного бізнесу. 

Підготовка фахівців у галузі безпеки підприємств, установ та 

організацій, наукове забезпечення розвитку системи 

економічної безпеки всіх рівнів управління, створення 

національних стандартів у галузі економічної безпеки. 

2. Продовження освіти  Можливість навчання за програмою другого циклу за 

економічним напрямом знань (що узгоджується з отриманим 

дипломом бакалавра) або суміжною – магістерські (освітньо-

наукові/освітньо-професійні) програми вищої освіти. 

 

г Стиль та методика навчання 

1. Підходи до 

викладання та 

навчання  

Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований. Лекції, 

практичні роботи, семінари, робота в малих групах (до 20 осіб), 

індивідуальні завдання, проходження практики, консультації з 

викладачами, самонавчання через електронне Модульне 

середовище навчального процесу УДПУ. 

2. Система оцінювання Тестування знань, усні презентації, звіти про практику, 

письмові есе, портфоліо, контрольні роботи, курсові (проектні) 

роботи, усні та письмові екзамени, комплексний фаховий 

екзамен.  

 

д Програмні компетентності 



1. Загальні Аналіз та синтез: здатність до аналізу та синтезу із 

використанням логічних аргументів та доведених фактів.  
Гнучкість мислення: набуття гнучкості мислення, 

відкритого для застосування набутих економічних знань для 

вирішення стратегічних та поточних завдань економічного 

розвитку підприємства, а також для застосування набутих 

економічних знань у повсякденному житті.  
Робота в команді: здатність виконувати роботу в команді, 

включаючи здатність взаємодії із колегами та виконання 

обов’язкової роботи в установлені терміни.  
Комунікативна здатність: здатність ефективно 

спілкуватися, надавати складну комплексну інформацію у 

стислій формі усно та/або письмово із використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій та відповідною 

діловою мовою, у тому числі іноземною.  
Навички популяризації: здатність спілкуватися із 

неспеціалістами, включаючи формування навичок до 

викладання.  
Соціальні та етичні зобов’язання: формування навичок 

соціальної відповідальності професійної діяльності та етичних 

зобов’язань з точки зору професійної етики. Працювати 

самостійно, проявляти ініціативу та керувати часом. 

Здатність організовувати комплексні завдання протягом певного 

періоду часу та подавати результат вчасно. 

Працювати з іншими. В мультидисциплінарному та 

мультинаціональному середовищі. 

2. Фахові Глибокі знання та розуміння: основних економічних 

законів, господарської діяльності підприємства, ведення 

економічної документації за допомогою надбаних знань та 

відповідних спеціальних методів та основних понять 

економічної безпеки підприємства. 

Навички оцінки: здатність оцінити економічний стан 

підприємства та окремих його складових (основних та 

оборотних засобів, персоналу, результатів діяльності тощо) та 

рівень його економічної безпеки, знайти проблеми та 

запропонувати і економічно обґрунтувати шляхи їх вирішення. 

Математичні навички: здатність зрозуміти та застосувати 

математичні методи та моделі, які використовуються у сфері 

відображення, планування та прогнозування господарської 

діяльності підприємства.  

Експериментальні навички: здатність моделювати 

господарські ситуації суб’єктів господарювання та їх наслідків 

та відображати їх вплив на кінцеві результати діяльності 

експертним шляхом. 

Розв’язання проблем: здатність розв’язувати широке коло 

проблем та завдань шляхом розуміння їх фундаментальних 

економічних основ та використання як теоретичних, так і 

експериментальних методів, засвоєних з програми економіки 

підприємства; проводити розрахунки економічної доцільності 

розробки та впровадження інновацій на підприємстві, мати 

навички розробки бізнес-планів, стратегічних та тактичних 

планів розвитку підприємства; розрахунок та прогнозування 



техніко-економічних показників роботи підприємства, 

використовуючи теоретичні знання та практичні навички; 

аналізувати стратегії економічної безпеки підприємства; 

розраховувати показники стану економічної безпеки 

підприємства. 

Інформаційні навички: здатність застосовувати відповідне 

програмне забезпечення та відповідні пакети стандартних 

програм під час ведення економічної документації та 

формуванні і поданні звітності.  
Культура економіки: здатність пояснити широкий 

діапазон обліково-економічних процесів, які відбуваються на 

підприємстві та в країні.  

Подальше навчання: здатність до подальшого навчання, 

формувати проблеми та знаходити шляхи їх вирішення в 

економічній діяльності підприємства. 

 

е Програмні результати навчання 

1.  Здатність продемонструвати знання та розуміння: 
– основних економічних законів та закономірностей; 
– основ економічного управління організаціями, підприємствами, установами; 

– статистичних методів збирання та обробки економічної інформації; 
– економетричних методів моделювання господарсько-економічних явищ;  
– організації операційної, планово-економічної, фінансово-облікової, маркетингово-

комерційної діяльності промислових підприємств;  

– форм та систем організації праці та її оплати, принципи підходів до ефективного 

управління персоналом;  
– основ правового регулювання трудових, майнових та партнерських відносин між 

господарюючими суб’єктами;  
– сучасних інформаційних системи для вирішення організаційно-управлінських та 

економічних завдань; 
– економічної термінології;  
– раціональних прийомів пошуку та використання науково-технічної інформації із 

застосуванням технічних, інформаційних засобів збору та обробки інформації; 

– орієнтації в проблемах господарської діяльності підприємства, вміння їх 

вирішувати;   

– професійного і кваліфікованого управління процесом змін під час функціонування 

підприємства, орієнтації на очікувані результати; 
– напрямів удосконалення організації роботи підприємства, виявлення та  усунення 

недоліків, розробки пропозицій щодо заходів покращення техніко-економічних 

показників; 
– використання методів аналізу, планування, прогнозування, які дозволяють 

ефективно вирішувати практичні проблеми управління підприємством для 

забезпечення позитивних результатів діяльності та економічної безпеки підприємства; 

– збору, систематизації, обробки та використання інформації, яка необхідна для 

ефективної професійної діяльності;   

– аналізу соціально значущих проблем та процесів, фактів та явищ;  

– застосовування прийомів економічного аналізу у процесі оцінки господарської 

діяльності підприємства;  

– основних понять економічної безпеки підприємства; 

– показників оцінки стану економічної безпеки підприємства; 

– методів забезпечення економічної безпеки підприємства; 

– видів стратегій економічної безпеки; 



– основних загроз економічної безпеки підприємства та захисту комерційної таємниці 

на підприємстві, правового забезпечення безпеки підприємств в Україні; 

– організації і управління майновою та особистою безпекою підприємця, технології 

забезпечення кадрової безпеки, управління корпоративними конфліктами, 

корпоративними правами та нематеріальними активами; 

– використання всієї сукупності набутих знань, бути спроможним самостійно 

опанувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх 

досягнень економічної науки та інформаційних технологій; 

– використовувати у своїй діяльності довідкову літературу, електронні бази даних; 

– здатність розглядати проблему дослідження з використанням відповідних джерел та 

бібліографії, аналізуючи та надаючи критичну та розповідну форму отриманим даним з 

використанням не менше 20 тис. слів;  

– здатність працювати результативно в команді з людьми інших країн, беручи до 

уваги різні фонові знання та розуміння своїх колег до визначених завдань; 

– здатність використовувати відповідну термінологію та інтерпретувати факти 

зрозумілою та чіткою мовою та показувати це в презентаціях, есе та кваліфікаційній 

роботі; 

–  здатність робити презентації усно та в письмовій формі до 10 сторінок другою 

мовою (іноземною). 

 

 

 

Проектна група: 

Керівник (гарант) проекту:    к.е.н., доц. Пачева Н.О. 

Члени групи:       к.е.н., доц. Гарник О.А. 

        к.е.н.. доц. Білошкурський М.В. 

 


