
1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

зі спеціальності 051 «Економіка»  

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр економіки 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Економіка підприємства 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний,  

90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки 

Наявність 

акредитації 

Акредитована спеціальність 051 «Економіка підприємства» за 

рівнем «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки», (сертифікат МОН України про акредитацію серія НІ № 

2487288 від 13 березня 2017 р.) 

Цикл/рівень 

НРК України – 7 рівень; 

QF for the EHEA (The framework of qualifications for the 

European Higher Education Area) – другий цикл;  

EQF–LLL (European Qualifications Framework for lifelong 

learning) – 7 рівень 

Передумови 
Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) 

викладання 

Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

До 01 березня 2019 р. (підстава: наказ МОНУ № 1432 від 

30.10.2017 «Про визнання освітніх програм першого 

(бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про 

акредитацію спеціальностей») 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.suem.edu.ua/uk/university/study_programs_conclusions 



 2 

2 - Мета освітньої програми 

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері економічної 

діяльності, здатних вирішувати завдання і проблеми створення, організації, 

функціонування і розвитку підприємств в ринкових умовах, особливості організації 

виробничих процесів. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, за 

наявності) 

Об’єкти вивчення та діяльності: сучасні економічні 

процеси та явища, наукові методи нормативного, 

кількісного та інституційного аналізу, інструментарій 

формування міжнародної, національної, регіональної, 

секторальної економічної політики та економіки 

підприємства. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма базується на 

загальновідомих положеннях та результатах сучасних 

наукових досліджень з функціонування соціально-

економічних систем; теоретичних знаннях з управління 

економічною діяльністю суб’єктів господарювання. 

Освітньо-професійна програма спрямована на здобуття 

студентами поглиблених теоретичних знань і практичних 

навичок в галузі загальних законів та тенденцій економічного 

розвитку, мотивації та поведінки суб’єктів ринку; передових 

теорій мікро-, макро- і міжнародної економіки; сучасних 

кількісних методів аналізу економічних процесів; 

інституціонального і міждисциплінарного аналізу; 

закономірностей сучасних соціально-економічних процесів; 

теорії економічного управління для різних виробничих систем 

і секторів економіки. 

ОПП «Економіка підприємства» орієнтована на 

формування і розвиток загальних і професійних 

компетентностей в галузі економіки підприємства з 

акцентом на використання загальнонаукових та 

специфічних методів пізнання і дослідження; 

математичних, статистичних, якісних методів 

економічного аналізу; соціологічних, експертного 

оцінювання, анкетування; економіко-математичного 

моделювання, прогнозування; інформаційно-

комунікаційних технологій, спеціального програмного 

забезпечення; методів дослідницької діяльності та 

презентації результатів з використанням сучасного 

інформаційно-комунікаційного обладнання, 

інформаційних систем та програмних продуктів, що 

застосовуються в економічній діяльності. 
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Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Програма спрямована на розробку, впровадження та 

інструментально-аналітичне забезпечення систем 

управління діяльністю підприємства, зокрема 

промислового підприємства, поглиблене економічне 

обґрунтування управлінських рішень з метою 

забезпечення ефективного функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання. 

Особливості програми 

ОПП «Економіка підприємства» дозволяє сформувати 

додаткові компетенції кадрiв в галузi економічної 

дiяльностi. Характерною особливістю програми є 

підготовка фахівців, здатних застосовувати новітні 

методики та сучасні знання та вміння при визначені та 

аналізі актуальних задач науки та практики у сфері 

економіки підприємства, зокрема промислового 

підприємства, а також використовувати ефективний 

інструментарій при розробці рішень щодо їх 

розв’язання. різної форми власності Черкаського 

регіону. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть працювати в державних установах, на 

підприємствах будь-якої форми власності. Робочі місця на 

підприємствах різної форми власності, у науково-дослідних 

інституціях, контрольно-інспекційних, консалтингових 

організаціях та банках, а також відповідні посади в системі 

державного або регіонального управління. 

Самостійне працевлаштування. 

Подальше навчання 
Можливість навчання за програмою третього циклу 

QF-EHEA, 8 рівня QF-LLL, 8 рівня НPK 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Поєднання лекцій, семінарських, практичних занять,  

самостійної роботи із розв’язування проблем; виконання 

проектів, консультації із викладачами, підготовка 

магістерської роботи. 

Оцінювання 

Екзамени, заліки, поточний контроль (письмова форма та в 

електронному режимі), презентації, захист переддипломної 

практики, захист кваліфікаційної (магістерської) роботи. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність визначати та розв’язувати складні економічні 

задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та 

управлінські рішення у сфері економіки або у процесі 
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навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій в умовах невизначеності. 

Загальні 

Компетентності (ЗК) 

Компетентності, визначені стандартом ВО 

спеціальності: 
ЗК1.Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї. 

ЗК2.Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами. 

ЗК3.Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати 

людей, працювати у команді. 

ЗК4.Здатність вести професійну комунікацію. 

ЗК5.Здатність до інноваційної діяльності. 

ЗК6.Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

ЗК7.Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на 

основі етичних міркувань і принципів академічної 

доброчесності. 

ЗК8.Здатність проводити дослідження та презентувати 

результати. 

Компетентності, визначені ЗВО: 

ЗК9. Компетентності спрямовані на формування системного 

наукового світогляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору. 

ЗК10. Оволодіння сучасним соціально-економічним 

способом мислення до осмислення сучасних світу та 

людини; мати базові уявлення про основи сучасного 

соціального знання, що сприятиме розвитку загальної 

культури й соціалізації особистості. Здатність застосовувати 

теоретико-методологічні, методичні та організаційно-

економічні аспекти формування і розвитку соціальної 

відповідальності у професійній діяльності. 

ЗК11. Формування у здобувачів вищої освіти знань та вмінь 

щодо забезпечення інноваційного розвитку економічних 

систем, оцінювання їхнього інноваційного потенціалу, 

обґрунтування та реалізації ефективних управлінських 

рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах. 

ЗК12. Оволодіння природою й закономірностями 

становлення глобальної економіки, засобами і потенціалом 

антициклічного регулювання глобальних економічних 

процесів; механізмами функціонування глобальних ринків; 

сучасними стратегіями конкурентного лідерства глобальних 

корпорацій; процесами і моделями економічної реалізації в 

глобальних умовах; природними, інноваційно-

технологічними та людськими ресурсами глобальної 

економіки. 
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Спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності (СК) 

Компетентності, визначені стандартом ВО 

спеціальності: 

СК1.Здатність застосовувати науковий, аналітичний, 

методичний інструментарій для управління економічною 

діяльністю. 

СК2.Здатність до професійної комунікації в сфері економіки 

іноземною мовою. 

СК3.Здатність збирати, аналізувати та обробляти 

статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які 

необхідні для розв’язання комплексних економічних 

завдань. 

СК4.Здатність використовувати сучасні інформаційні 

технології та економіко-математичні методи і моделі для  

дослідження економічних та соціальних процесів. 

СК5.Здатність розуміти ключові тренди соціально-

економічного та демографічного розвитку. 

СК6.Здатність формулювати професійні задачі в сфері 

економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи 

для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

СК7.Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання. 

СК8.Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-

економічні наслідки управлінських рішень.  

СК9.Здатність застосовувати науковий підхід до 

формування та обґрунтування ефективних стратегій в 

економічній діяльності. 

СК10.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку 

соціально-економічних систем. 

Компетентності, визначені ЗВО: 

СК11. Вміння планувати і розробляти проекти у сфері 

економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 

СК12. Оволодіння сучасним методичним інструментарієм, 

набуття практичних навичок виявлення й оцінки 

можливостей успішного, довгострокового розвитку та 

стратегій підприємства, особливості використання 

стратегічного управління підприємством на підприємствах 

різних форм власності. 

СК13. Застосування знань з проблематики функціонування 

підприємства в ринкових умовах, вміння аналізувати 

діяльність підприємства на ринках товарів та послуг, 

прийняття обґрунтованих рішень з приводу конкретних 

економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою 

практичною діяльністю. 
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СК14. Засвоєння теоретичних засад управління змінами, 

методами аналізу ресурсів і компетенцій підприємства, 

оволодіння методологічними підходами стратегічного 

управління підприємством.  

СК15. Теоретичні знання та практичні навички щодо 

розробки цілей та визначення напрямів забезпечення 

економічної безпеки бізнесу, визначення найбільш 

безпечної організаційної моделі конкретного підприємства, 

технології організації служби безпеки підприємства та 

оцінювання ефективності її діяльності. 

СК16. Надання знань щодо новітніх методів і засобів 

ефективного формування потенціалу підприємства, 

забезпечення його конкурентоспроможності в сучасних 

умовах господарювання; набуття практичних навичок 

оціночної діяльності як необхідної складової раціонального 

управління розвитком потенціалу підприємства 

СК17. Формування у здобувачів вищої освіти системи знань 

з управління фінансами підприємств в умовах ринкової 

економіки, прийняття оптимальних фінансових рішень, що 

забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію 

діяльності підприємств, підвищення добробуту його 

працівників і власників. 

СК18. Оволодіння теоретичними знаннями щодо сучасних 

наукових концепцій, моделей, методів і технологій 

інформаційного забезпечення управління підприємством та 

дослідження основних теоретичних засад формування і 

використання комп'ютерних інформаційних систем як 

засобів автоматизації інформаційного забезпечення 

управління підприємством. 

СК19. Формування системи знань та практичних навичок з 

питань управління фінансовою санацією, реструктуризації 

суб’єктів господарювання, фінансового забезпечення 

ліквідації підприємств; механізми проведення санаційної 

реструктуризації та реорганізації суб’єктів господарювання. 

7. Програмні результати навчання 

 

 

Програмні результати 

навчання, визначені 

стандартом ВО 

спеціальності (ПРН): 

ПРН 1 Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення 

науково-практичних проблем на абстрактному рівні шляхом 

декомпозиції їх на складові. 

ПРН 2. Демонструвати навички самостійно приймати 

рішення, лідерські навички та уміння працювати в команді.  

ПРН 3. Демонструвати навички спілкування в професійних і 

наукових колах державною та іноземною мовами. 

ПРН 4. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, 

здійснювати інноваційну діяльність. 

ПРН 5. Обґрунтовувати та управляти проектами або 
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комплексними діями. 

ПРН 6. Демонструвати високу соціальну відповідальність і 

дотримання принципів академічної доброчесності. 

ПРН 7. Оцінювати результати власної роботи і нести 

відповідальність за особистий професійний розвиток. 

ПРН 8. Вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління 

економічною діяльністю. 

ПРН 9. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення 

комплексних економічних завдань. 

ПРН 10. Обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, 

що потребують застосування нових підходів та економіко-

математичного моделювання та прогнозування. 

ПРН 11. Застосовувати сучасні інформаційні технології у 

соціально-економічних дослідженнях. 

ПРН 12. Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в 

сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні 

методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси. 

ПРН 13. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання. 

ПРН 14. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень.  

ПРН 15. Застосовувати наукові підходи до формування та 

обґрунтування ефективних стратегій в економічній 

діяльності. 

ПРН 16. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-

економічних систем. 

 

Програмні результати навчання, визначені ЗВО: 

ПРН 17. Організовувати розробку та проведення проектів у 

сфері економіки із врахуванням інформаційного, 

ресурсного забезпечення. 

ПРН 18. Уміти проводити логічний, причинно-наслідковий 

аналіз і синтез розвитку підприємства, аналіз положення 

підприємства у конкурентному середовищі; проводити 

діагностику та ревізію поточної конкурентної стратегії 

розвитку; здійснювати аналіз конкурентних переваг, якими 

володіє підприємство. 

ПРН 19. Здійснювати аналіз організаційно-правового 

регулювання взаємодії суб‘єктів на ринку товарів і послуг; 

визначати види, зміст та порядок укладання господарських 

договорів; розрізняти особливості закупівлі товарів на 

аукціонах, на біржах, через брокерські контори; визначати 

підходи до формування асортименту товарів; аналізувати 
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методи активізації продажу товарів. 

ПРН 20. Застосовувати навички побудови місії, цілей, 

стратегій та “стратегічного набору”; здійснювати 

формування стратегічних планів різного рівня в 

організаціях; застосовувати навички побудови ефективно 

діючого організаційного, фінансово-економічного, 

соціально-психологічного та інформаційно-аналітичного 

забезпечення стратегічного управління підприємством. 

ПРН 21. Ідентифікувати, прогнозувати та оцінювати загрози 

бізнесу в окремих напрямах його діяльності; застосовувати 

методи оцінювання рівня економічної безпеки бізнесу в 

розрізі окремих функціональних її складових; 

використовувати методики комплексної діагностики рівня 

економічної безпеки бізнесу. 

ПРН 22. Застосовувати методичний інструментарій, 

прийоми та процедури оцінки вартості підприємства та 

окремих його складових, як основної характеристики 

потенціалу підприємства. оцінки рівня 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства та 

визначення вартості землі, будівель і споруд, машин та 

обладнання, нематеріальних активів, трудового потенціалу і 

вартості бізнесу в цілому. 

ПРН 23. Проводити фінансове обґрунтування 

управлінських рішень, оцінювати та прогнозувати 

фінансовий стан підприємства, застосувати інструменти 

антикризового управління грошовими потоками, 

прибутком, інвестиціями, активами, оцінювати 

ефективність інвестиційних проектів. 

ПРН 24. Визначати склад та структуру інформаційного 

забезпечення управлінської діяльності в залежності від 

базової моделі управління підприємством, визначати 

концептуальні основи формування та функціонування 

інформаційних систем в управлінні підприємством, 

встановлювати взаємозв'язки базових моделей управління 

підприємством з окремими видами комп'ютеризованих 

інформаційних систем. 

ПРН 25. Організовувати фінансові відносини в разі загрози 

банкрутства, застосовувати інструменти фінансового 

управління підприємством, спрямованого на обмеження 

кризових процесів і недопущення його збитковості, 

проводити санацію фінансів підприємств, складати і 

реалізовувати плани врегулювання фінансових відносин 

між підприємствами і його кредиторами. 
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Структурно-логічна схема освітньої програми 

 

 

9 семестр  

 

10 семестр 11 семестр 

 

Методологія та 

організація 

наукових 

досліджень 

 

Глобальна 

економіка 

Економічна 

діагностика 

Економічна 

безпека бізнесу 

Соціальна 

відповідальність  

Економічна 

діагностика 

Переддипломна 

практика 

 

Кваліфікаційна 

(магістерська) 

робота 

 

Фінансовий 

менеджмент 

Економіка 

підприємства на 

ринку товарів і 

послуг 

Стратегічне 

управління 

підприємством 

Інноваційний 

розвиток 

підприємства 

Управління 

проектами 

 

Конкуренто-

спроможність 

підприємств 

 

Обґрунтування 

проектів у 

підприємницькій 

діяльності 

Інтелектуальний 

бізнес 

 

Управління 

потенціалом 

підприємства 

Виробнича 

практика 

Економіка 

планування та 

управління бізнесом 

Управління 

розвитком 

підприємства 

 

 


