
 

 

Спеціальність «Економіка» – це  сучасна і престижна спеціальність, здобувши яку 

Ви без проблем знайдете своє місце у професійній діяльності. Ви зможете працювати в 

компанії або ж розвивати власний бізнес. Бути економістом - значить мати вибір!  

Основні дисципліни освітньо-професійної підготовки: 

 

 
 

Економіка підприємства

Економічний аналіз

Планування та організація діяльності підприємства

Податкова система

Фінансовий облік

Управління витратами

Інформаційні системи і технології на підприємстві



По закінченню навчання за спеціальністю «Економіка» випускник буде 

ЗНАТИ: 

✓ планувати матеріальні, трудові та фінансові витрати, раціонально 

використовувати ресурсний потенціал на підприємстві; 

✓ визначати внутрішні та зовнішні чинники впливу на економічні 

результати виробництва та реалізації продукції, прибутковості, 

фінансового стану та платоспроможності підприємства; 

✓ розраховувати ефективність діяльності підприємства, враховуючи аналіз 

його фінансово-господарської діяльності, розробляти заходи щодо 

забезпечення режиму економії; 

✓ обґрунтовувати, який з обраних напрямків діяльності є рентабельний, 

який проєкт слід призупинити або зовсім закрити. 

 



Економіст здатний дати повний економічний аналіз роботи підприємства 

або цілої галузі та визначити подальшу стратегію розвитку. 

Сфера професійної діяльності: 

Випускники спеціальності «Економіка» проходять практику, стажування 

та в подальшому мають широку сферу працевлаштування в організаціях, 

підприємствах і установах різних галузей діяльності та форм власності: 

➢ Економічні служби та відділи підприємств різних форм властивості, 

фінансові установи, філії іноземних компаній (економіст, економіст-

аналітик, консультант з економічних питань, економіст-статистик, 

економіст із планування, експерт з питань програмного забезпечення і 

систем підтримки прийняття рішень, фахівець з зовнішньо-економічної 

діяльності, керівник відповідної служби або відділу)  

➢ Департаменти (відділи) з економіки обласних, районних 

держадміністрацій, місьвиконкомів та ін.  

➢ Наукові та освітні заклади тощо. 

Перше робоче місце Ви можете знайти, обійнявши посаду техніка-

економіста, інспектора з цін, помічника керівника підприємства, техніка з 

планування, ревізора з виробничо-технічних та економічних питань, техніка з 

нормування праці. 

 

У коледжі створені всі умови для якісної підготовки фахівців, розвитку 

творчого потенціалу студентів, навчання та виховання обдарованої молоді. 

Навчальний процес здійснюється за програмами, які відповідають сучасним 

освітнім стандартам, новітнім методикам. Практичними навичками і вміннями 

студенти оволодівають, працюючи у комп’ютерних лабораторіях, опановуючи 



сучасні програмні продукти, а саме: «1С:Бухгалтерія» (версія 8.2), 

«ЛІГА:ЗАКОН ЕЛІТ» (версія 9.1), «ПАРУС-Підприємство», «M.E.DOC» та 

інші. 

 
Щоб зацікавити студентську молодь, викладачі фінансово-економічних та 

обікових дисциплін, досконало володіючи інноваційними сучасними методами 

навчання, які направлені на формування професійних вмінь і навичок 

студентів, на розвиток особистості, використовують у роботі методи 

інтерактивного навчання, мультимедійні технології, вміло поєднуючи 

аудиторну та позааудиторну роботу.  



 

Педагоги проводять відкриті заняття, виховні заходи, конкурси, круглі 

столи, студентські наукові конференції, цікаві зустрічі, предметні олімпіади, 

квести. Студенти спеціальності «Економіка» проходять практику у банківських 

та фінансово-кредитних установах у Київській області та поза її межами, в 

органах Державної фінансової інспекції, Державної фіскальної служби та 

органах Державної казначейської служби України, на підприємствах різних 

форм власності та господарювання. 

 Запрошуємо Вас до нашої коледжанської родини! 

 

    


