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Рівні освіти та освітні програми зі спеціальності
051 ЕКОНОМІКА в Луцькому НТУ

Бакалавр
• Освітня програма
«Економіка»
• Освітня програма
«Управління персоналом
та економіка праці»
• Освітня програма
«Управління
інформаційними
системами в економіці»

Магістр
Освітня програма
«Економіка»
• набір професійних
компетентностей
«Управління
персоналом та
економіка праці»
• набір професійних
компетентностей
«Економіка довкілля
та природних
ресурсів»

Доктор філософії
(Ph.D)

Освітня програма
«Економіка»

Умови вступу на спеціальність 051 ЕКОНОМІКА
у 2021 році (на денну та заочну форми)
Рівень освіти

Освітня програма Сертифікати ЗНО, фахові випробування, іспити (на
бюджетну і небюджетну пропозиції)

Термін
навчання

Бакалавр
(на базі ПЗСО)

Економіка

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України, або іноземна мова, або географія,
або біологія, або хімія, або фізика

3 роки
10 місяців

Управління
персоналом та
економіка праці

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України, або іноземна мова, або географія,
або біологія, або хімія, або фізика

Управління
інформаційними
системами в
економіці

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України, або іноземна мова, або географія,
або біологія, або хімія, або фізика

Бакалавр
(на основі
молодшого
спеціаліста)

Економіка
(бюджетна)

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Вступне фахове випробування зі спеціальності

Економіка
(небюджетна)

1. Українська мова та література
2. Історія України або математика, або іноземна мова,
або біологія, або географія, або фізика, або хімія
3. Вступне фахове випробування зі спеціальності

Магістр

Економіка

1. Сертифікат ЄВІ з іноземної мови
2. Вступне фахове випробування зі спеціальності
3. Середній бал диплому бакалавра, спеціаліста

1 рік
4 місяці

1. Вступний іспит зі спеціальності
2. Вступний іспит з іноземної мови

4 роки

Доктор філософії Економіка
(Ph.D)

1 рік
10 місяців

Інтегральні компетентності, яких набувають здобувачі освітніх ступенів
бакалавр, магістр і доктор філософії (Ph.D) у процесі навчання за спеціальністю
051 ЕКОНОМІКА

Бакалавр
Здатність розв’язувати складні
спеціалізовані задачі та
практичні проблеми в
економічній сфері, які
характеризуються
комплексністю та
невизначеністю умов, що
передбачає застосування
теорій та методів економічної
науки.

Магістр
Здатність визначати та
розв’язувати складні
економічні задачі та
проблеми, приймати
відповідні аналітичні та
управлінські рішення у сфері
економіки або у процесі
навчання, що передбачає
проведення досліджень та/або
здійснення інновацій за
невизначених умов та вимог.

Доктор філософії
Здатність розв’язувати
комплексні проблеми в галузі
професійної та/або
дослідницько-інноваційної
діяльності у сфері економіки,
що передбачає глибоке
переосмислення наявних та
створення нових цілісних
знань та/або професійної
практики.

Освітні
програми
«ЕКОНОМІКА»
бакалаврського, магістерського рівнів та
доктора
філософії
спрямовані
на
підготовку
висококваліфікованих
економістів, які здатні працювати на
підприємствах різних галузей та форм
власності, організовувати власний бізнес
або працювати на посадах економічного
спрямування в органах державної влади та
місцевого самоврядування, викладачами в
закладах вищої освіти чи науковими
співробітниками в наукових установах.

Освітня програма бакалаврського рівня
«УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ
ТА
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» спрямована на
підготовку
висококваліфікованих
управлінців, які націлені на взаємодію,
мають лідерські якості, та вміння
працювати в команді, креативні, здатні
вирішувати
поставлені
теоретичні,
практичні й творчі завдання, працюючи
керівниками різних ланок системи
управління, або безпосередньо в службі
управління персоналом, відділі кадрів,
економічних службах підприємств,
організацій та установ різних рівнів.

Освітня програма бакалаврського рівня
«УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИМИ
СИСТЕМАМИ В ЕКОНОМІЦІ» спрямована
на підготовку висококваліфікованих
економістів із знаннями сучасних ІТ
систем і технологій, які можуть коректно
ставити задачі з впровадження та
розвитку інформаційних систем, а також
самостійно
автоматизувати
окремі
економічні
операції,
працюючи
керівниками різних ланок системи
управління, або безпосередньо в службі
ІТ-технологій,
економічних
службах
підприємств, організацій та установ
різних рівнів.

Консультації щодо вступу: тел.: +38 (097) 57-23-263, (066) 731-68-14, e-mail: pcep@lntu.edu.ua
Приймальна комісія: 43018, Україна, м. Луцьк, вул. Львівська 75, корпус Б, каб. 34, тел.: +38(0332) 746111
E-mail: pk@lntu.edu.ua, ВЕБСАЙТ Луцького НТУ: www.Lutsk-ntu.com.ua

