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Освітньо-професійна, 240 кредитів ЄКТС/ 4 роки
Київський національний університет технологій та дизайну,
Україна
Серія АЕ №527263 від 09.09.2014 р.
Сертифікат НД-ІІ № 1156619 від 5.06.2013 р. термін дії до
1 липня 2023 р.
Перший рівень вищої освіти, одиничний
0305 Економіка та підприємництво
Бакалавр з економіки підприємства

Ціль 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.

Предметна
область, напрям
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Фокус програми та
спеціалізації

3

Орієнтація
програми

Характеристика програми
Дисципліни гуманітарної підготовки, цикл природничо-наукової та
загальноекономічної підготовки, цикл професійної та практичної
підготовки, цикл дисциплін вільного вибору студента (25:25:25:25)
Основний предмет – Економіка підприємства (6,5%), дотичні –
Економічний механізм функціонування підприємства (6,0%),
Економічна безпека підприємства (6 %), Планування та контроль на
підприємстві (6%), Економічний аналіз (6%), Економічне
прогнозування розвитку підприємства (6%), Оцінка бізнесу та
управління вартістю підприємства (6%), знання іноземної мови
(8,0%). Факультативи (9%): Бізнес-економіка (5%), фізичне
виховання (4%).
Загальна програма: Економіка підприємства.Акцент робиться на
здобутті знань з економіки підприємства, який передбачає
визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного
зростання: магістерські професійні та наукові програми.
Спеціалізації: Економікапідприємства.
Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення
в галузі економічних дисциплін, враховує специфіку роботи
економічної служби підприємства, враховує специфіку роботи
швейних, трикотажних, взуттєвих та сервісних підприємств,
орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких студент визначає
професійну та наукову кар’єру.
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Особливості
програми

Працевлаштування

Продовження
освіти

Підходи до
викладання та
навчання

Методи
оцінювання

E

Програма розвиває перспективи підготовки фахівців з обліку і
аудиту з урахуванням особливостей функціонування підприємств
легкої промисловості та побутового обслуговування). Виконується
в активному дослідницькому середовищі, є мобільною за
програмою «Подвійний диплом». Програма також викладається
англійською мовою.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування на підприємствах буд-якої організаційно-правої
форми (особливо на швейних, трикотажних, взуттєвих та сервісних
підприємств підприємствах)
Можливість навчання за програмою другого циклу за економічним
напрямом знань (що узгоджується з отриманим дипломом
бакалавра) або суміжною – магістерські (освітньо-наукові/освітньопрофесійні) програми вищої освіти.
Стиль та методика навчання
1. Студентоцентрований.
2. Програмно-орієнтований.
3. Комунікативний.
4. Міждісциалінарний.
Лекції, практичні роботи, семінари, робота в малих групах,
індивідуальні завдання, проходження практики, консультації з
викладачами,
самонавчання
через
електронне
Модульне
середовище навчального процесу КНУТД.
Тестування знань, усні презентації, звіти про лабораторні роботи,
звіти про практику, письмові есе, портфоліо, контрольні роботи,
курсові (проектні) роботи, усні та письмові екзамени, комплексний
фаховий екзамен.
Програмні компетентності

1

Загальні
(універсальні)

Аналіз та синтез: здатність до аналізу та синтезу із використанням
логічних аргументів та доказаних 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 інформаційнокомунікаційних 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 навиків соціальної
відповідальності професійної діяльності та етичних зобов’язань з
точки зору професійної етики.
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Спеціальні (фахові)

Глибокі знання та розуміння: основних економічних законів,

F

господарської діяльності підприємства, ведення економічної
документації за допомогою надбаних знань та відповідних
спеціальних методів.
Навички оцінки: здатність оцінити економічний стан підприємства
та окремих його складових (основних та оборотних засобів,
персоналу, результатів діяльності тощо), знайти проблеми та
запропонувати і економічно обґрунтувати шляхи їх вирішення.
Математичні навички: здатність зрозуміти та застосувати
математичні методи та моделі, які використовуються в 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 задач 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.
Інформаційні навички: здатність застосовувати відповідне
програмне забезпечення та відповідні пакети стандартних програм
при веденні економічної документації та формуванні і
представленні 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.
Програмні результати навчання
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 підприємств легкої промисловості;
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 організаційноуправлінських 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 при
функціонуванні 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 значимих проблем та процесів, фактів та явищ;
застосовування прийомів економічного аналізу у процесі оцінки
господарської діяльності підприємства;
методів управління інноваційними та інвестиційними процесами на
підприємствах легкої промисловості;
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.
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