
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«ЕКОНОМІКА»  

 

Код і назва спеціальності: 051 «Економіка» 

Код і назва галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Кваліфікація: магістр з економіки 

Тривалість програми: 1 рік 4 місяці 

Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС 

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: другий 

(магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл FQ-EHEA, 7 рівень 

ЕQF-LLL. 

 

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОП: кафедра економіки 

і підприємництва Житомирського національного агроекологічного 

університету. 

Особливі умови вступу: зарахування проводиться на загальних умовах 

вступу. 

Вимоги до попереднього рівня освіти: вступники мають право 

здобувати ОС «Магістр» за умови наявності освітнього ступеня бакалавр, 

спеціаліст або магістра за суміжними і несуміжними спеціальностями 

(напрямом підготовки). 

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту 

видається здобувачу, який успішно виконав освітню програму та пройшов 

атестацію. Випускна атестація здійснюється шляхом оцінюванням ступеню 

сформованості компетентностей. Форма атестації – захист кваліфікаційної 

роботи. 

Характеристика освітньої програми 

Мета освітньої програми: формування компетентностей у здобувачів 

вищої освіти другого (магістерського) рівня наукового аналізу, творчого 

підходу та практичного застосування до вирішення проблем економічного 

розвитку господарюючих суб’єктів національної економіки. 

Цілі навчання:  підготовка висококваліфікованих професіоналів з 

економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними 

знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, 

інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних 

систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог. 

Теоретичний зміст предметної області: загальні закони та тенденції 

економічного розвитку, мотивація та поведінка суб’єктів ринку; теорії мікро- , 



макро- і міжнародної економіки; сучасні кількісні методи аналізу економічних 

процесів; інституціональний і міждисциплінарний аналіз; закономірності 

сучасних соціально-економічних процесів; теорії економічного управління для 

різних виробничих систем і секторів економіки. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи 

пізнання і дослідження; математичні, статистичні, якісні методи економічного 

аналізу; соціологічні, експертного оцінювання, анкетування; економіко-

математичне моделювання,  технології, спеціальне програмне забезпечення; 

методи дослідницької діяльності та презентації результатів досліджень.  

 

Програмні результати навчання:  

РН1.Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-

практичних проблем.  

РН2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань 

розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної 

діяльності.  

РН3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та 

іноземною мовами усно і письмово.  

РН4. 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.  

РН5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.  

РН6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські 

навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.  

РН7.Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, 

обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і 

прикладних досліджень.  

РН8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних 

завдань.  

РН9.Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що 

потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-

економічних досліджень.  

РН10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні 

соціально-економічними системами.  

РН11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-

економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та 

процесів.  

РН12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.  



РН13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень.  

РН14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних 

систем.  

Додатково для освітньо-професійних програм *:  
– РН15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних 

проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, 

фінансового та кадрового забезпечення. 

Здатність до працевлаштування: Працевлаштування на підприємствах 

будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, 

муніципальні) та за будь-якими видами економічної діяльності.  

Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями 

(відповідно до ДК 003: 2010):  

професiйне угрупування 1231 

- директор (керівник) підприємств різних організаційно-правових форм та 

форм власності; 

- головний економіст, директор з економіки, начальник планово-

економічного відділу (бюро, цеху); 

-науковий співробітник, консультант з фінансово-економічної безпеки 

підприємства; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, професіонал з 

фінансово-економічної безпеки; 

-науковий співробітник (інтелектуальна власність, ефективність 

господарської діяльності, раціоналізація виробництва); науковий співробітник-

консультант (інтелектуальна власність, ефективність господарської діяльності, 

раціоналізація виробництва); економіст із збуту, експерт із енергоефективності 

нетрадиційних і відновлювальних видів енергії; консультант з: ефективності 

підприємництва, раціоналізації виробництва, зовнішньоекономічних питань; 

логіст; професіонал з: інтелектуальної власності, інноваційної діяльності,  

економічної кібернетики;  

-фахівець з: економічного моделювання екологічних систем, ефективності 

підприємництва, раціоналізації виробництва, методів розширення ринку збуту, 

якості; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; 

-науковий співробітник (економіка), науковий співробітник-консультант 

(економіка); 

-аналітик з: банківської діяльності, інвестицій, кредитування; 

-економіст з: договірних та претензійних робіт, бухгалтерського обліку та 

аналізу господарської діяльності, матеріально-технічного забезпечення, 

міжнародної торгівлі, планування, податків і зборів, фінансової роботи, 

ціноутворення; економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) 

центру; економічний радник; консультант з економічних питань; член 

виконавчого органу акціонерного товариства; оглядач з економічних питань; 



член правління акціонерного товариства, ревізійної комісії, спостережної 

(наглядової) ради. 

Доступ до подальшого навчання: здобувши ОС «Магістр» випускники 

можуть продовжувати навчання та мають право здобувати ступінь доктора 

філософії під час навчання в аспірантурі. Доктор філософії – це освітній і 

водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої 

освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується 

спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в 

результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-

наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій 

раді. 

Випускна кафедра: економіки і підприємництва. 

Інститут/факультет: економіки та менеджменту. 

Контактна особа: доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки 

і підприємництва Ткачук Василь Іванович, e-mail: tkachuk.agro@gmail.com 

 


