
Спеціальність: Професійна освіта. Економіка 

Освітня програма: Професійна освіта. Економіка 

Професійна освіта – це шлях до успіху 
Підготовку фахівців даної спеціальності забезпечує кафедра обліку та оподаткування. 
Зміни інфраструктури господарчого комплексу країни потребують спеціалістів із органічним 

поєднанням психолого-педагогічних умінь та глибоких знань в галузях економіки підприємства, 

маркетингу і менеджменту, обліку та оподаткуванню.  

Випускники спеціальності «Професійна освіта. Економіка» отримають міжпредметну 

підготовку та можуть ефективно працювати у сферах економічної та педагогічної діяльності: у 

напрямах, що пов’язані з соціально-виховною діяльністю, навчанням персоналу, підвищенням його 

кваліфікації, тренінговою роботою; можуть реалізувати свої педагогічні здібності у професійно-

технічних навчальних закладах, де надається економічна освіта чи здійснюється викладання 

економічних дисциплін, у закладах післядипломної професійної освіти; у популярній на сьогодні 

бізнес-освіті, освітніх проектах, консультативній роботі (коучінгу) тощо;  можуть працювати у 

сферах малого та середнього бізнесу, страхуванні, банківських та фінансових послуг, управління та 

державного регулювання економічними процесами; успішно виконувати функції керівників та 

менеджерів різних рівнів та сфер діяльності організацій. 

СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки. 

Філософія, логіка, теоретико-правові основи освіти, політологія, соціологія, українська мова за 

професійним спрямуванням, історія України, іноземна мова за професійним спрямуванням, 

економічна теорія, правознавство, соціологія, політологія, релігієзнавство. 

Цикл природничо-наукової підготовки 

Вища математика, фізика, економіко-математичне моделювання соціально-економічних 

процесів, макроекономіка, мікроекономіка, інженерна та комп’ютерна графіка, історія економіки та 

економічної думки, інформатика та обчислювальна техніка, фінанси, статистика.  

Цикл професійної та практичної підготовки 

Економіка підприємства, облік та аудит, державне регулювання діяльності підприємств, 

маркетинг, менеджмент, основи економічної безпеки, вікова та педагогічна психологія, фінансовий 

облік, методологічні засади професійної освіти, професійна педагогіка, психологія, психологія праці, 

риторика, економічний аналіз, стратегія підприємства, планування і контроль на підприємстві, 

методика викладання у вищій школі, психологія управління, менеджмент освітньої діяльності, 

інвестиційний менеджмент, економіка та організація інноваційної діяльності, інформаційні 

технології в економіці та маркетингу,  страхування, проектування бізнес-процесів у галузі. 

Також передбачає наукову і педагогічну діяльність. Робота викладачем бухгалтерського 

обліку в середніх та вищих навчальних закладах. Підготовка бухгалтерів - творча і почесна професія. 

Особливо актуальною є наукова діяльність в галузі становлення національного обліку на базі 

міжнародних стандартів та впровадження автоматизації обліку з використанням комп'ютерної 

техніки та інформаційних систем і технологій. 

Первинні посади, які може обіймати випускник освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за 

цією спеціальністю: викладач навчального закладу I-II рівнів акредитації, куратор, вихователь, 

вихователь гуртожитку, вихователь професійно-технічного навчального закладу, інструктор 

виробничого навчання, інструктор виробничого навчання робітників масових професій, майстер 

виробничого навчання, майстер навчального центру, викладач-стажист, технолог-наставник, 

керівник виробничої практики, завідувач навчальною лабораторією, проектувальник, економіст. 
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