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І Загальна характеристика 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 051 Економіка 

Обмеження щодо форм 

навчання 

Обмеження відсутні 

Освітня кваліфікація 

Магістр економіки  

Кваліфікація в дипломі 

Ступінь вищої освіти «Магістр» 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Освітня програма Економіка підприємства 

Опис предметної області Об’єкт вивчення та/або діяльності сучасні економічні 

процеси та явища, наукові методи нормативного, 

кількісного та інституційного аналізу, інструментарій 

формування міжнародної, національної, регіональної, 

секторальної економічної політики та економіки 

підприємства. 

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих 

професіоналів з економіки, які володіють сучасним 

економічним мисленням, теоретичними знаннями і 

прикладними навичками, здатних розв’язувати складні 

дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та 

проблеми функціонування економічних систем різного 

рівня, що характеризуються невизначеністю умов та 

вимог. 

Теоретичний зміст предметної області: загальні 

закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та 

поведінка суб’єктів ринку; теорії мікро- , макро- і 

міжнародної економіки; сучасні кількісні методи аналізу 

економічних процесів; інституціональний і 

міждисциплінарний аналіз; закономірності сучасних 

соціально-економічних процесів; теорії економічного 

управління для різних виробничих систем і секторів 

економіки. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові та 

специфічні методи пізнання і дослідження; математичні, 

статистичні, якісні методи економічного аналізу; 

соціологічні, експертного оцінювання, анкетування; 

економіко-математичне моделювання, 
 



 

 

 

ІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття другого 

(магістерського) ступеня вищої освіти 

Обсяг освітньої - освітньо-професійна програма 90 кредитів ЄКТС 
програми у ЄКТС  

 

СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні 

дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для 

розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх 

основі обґрунтовані висновки. 

СК4.Здатність використовувати сучасні інформаційні 

 

прогнозування; інформаційно-комунікаційні технології, 

спеціальне програмне забезпечення; методи 

дослідницької діяльності та презентації результатів 

досліджень. 

Інструментарій та обладнання: сучасне 

інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні 

системи та програмні продукти, що застосовуються в 

економічній діяльності. 

Академічні права 

випускників 
Можливість продовжувати освіту на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти та здобувати додаткові 

кваліфікації в системі освіти дорослих. 
 

 
ІІІ Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 
компетентність 

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. 

Загальні 
компетентності 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК4.Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

ЗК5. Здатність працювати в команді. 

ЗК6.Здатність розробляти та управляти проєктами. 

ЗК7.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК8.Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1.Здатність застосовувати науковий, аналітичний, 

методичний інструментарій для обґрунтування стратегії 

розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим 

управлінських рішень. 

СК2. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки 

іноземною мовою. 
 



 

 

технології, методи та прийоми дослідження економічних та 

соціальних процесів, адекватні встановленим потребам 

дослідження. 

СК5.Здатність визначати ключові тренди соціально- 

економічного та людського розвитку. 

СК6.Здатність формулювати професійні задачі в сфері 

економіки та розв’язувати їх, обираючи 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 

виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері. 

СК10.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку 

соціально-економічних систем. 

Додатково для освітньо-професійних програм: 

СК11*. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері 

економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 

 

ІV     Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 

проблем. 

2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку 

соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності. 

3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та 

іноземною мовами усно і письмово. 

4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх 

реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, 

ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень. 

5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності. 

6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та 

уміння управляти персоналом і працювати в команді. 

7.Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати 

пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних 

досліджень. 

8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. 

9. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують 

застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних 

досліджень. 

10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально- 



 

 

економічними системами. 

11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного 

розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів. 

12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики. 

13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських 

рішень. 

14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем. 

Додатково для освітньо-професійних програм *: 

15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із 

врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та 

кадрового забезпечення. 

 

V Форми атестації здобувачів другого (магістерського) ступеня вищої 

освіти 

 

VI    Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

У закладах вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення закладом 

вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково - 

Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи  

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

складного спеціалізованого завдання або практичної 

складної задачі або проблеми в економічній сфері, 

що потребує досліджень та/або інновацій і 

характеризується невизначеністю умов та вимог. 

У кваліфікаційній роботі не повинно бути 

академічного плагіату, фальсифікації та списування. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті або в репозиторії закладу вищої 

освіти. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що 

містять інформацію з обмеженим доступом, 

здійснювати у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 
 



 

 

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, 

у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти 

та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів 

вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням 

закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи 

забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям 

щодо забезпечення якості вищої освіти. 

 

  



 

 

 

2 ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1  Перелік компонент ОП  

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти освітньої програми 

ОК 1. 
Методологія та організація наукових 

досліджень  
5 

залік 

ОК 2. Соціальна відповідальність 5 залік 

ОК 3. Інноваційний розвиток підприємства 6 залік 

ОК 4. Конкурентоспроможність підприємства 6 екзамен 

ОК 5. Інтелектуальний бізнес 6 екзамен 

ОК 6. Економічна діагностика 5 екзамен 

ОК 7. Економіка планування та управління бізнесом 5 екзамен 

ОК 8. 
Виробнича практика 6 

захист звіту 

з практики 

ОК 9. Переддипломна практика 
5 

захист звіту 

з практики 

ОК 10. Кваліфікаційна (магістерська) робота 17 захист 

Загальний обсяг обов‘язкових компонент: 66  

Вибіркові компоненти освітньої програми 

ВБ 1.1 Управління розвитком підприємства 4 екзамен 

ВБ 1.2 Обґрунтування проектів у підприємницькій 

діяльності 
5 залік 

ВБ 1.3 Стратегічне управління підприємством 5 залік 

ВБ 1.4 Фінансовий менеджмент  5 залік 

ВБ 1.5 Управління потенціалом підприємства  5 екзамен 

ВБ 1.6 Глобальна економіка 4 залік 

ВБ 1.7 Управління проектами 4 екзамен 

ВБ 1.8 Економічна безпека бізнесу 4 екзамен 

ВБ 1.9 Обґрунтування та розробка проектів розвитку  5 залік 

ВБ 1.10 Економіка підприємства на ринку товарів і 5 залік 



 

 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

послуг  

ВБ 1.11 Управління фінансовою санацією підприємства 5 залік 

ВБ 1.12 Інформаційне забезпечення управління 

підприємством  
5 екзамен 

Загальний обсяг вибіркових  компонент: 24  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

 



 

 

2.2 Структурно-логічна схема освітньої програми 
 

 
 

  

9 семестр  

 

10 семестр 
11 семестр 

 

Методологія та 

організація 

наукових 

досліджень 
 

Глобальна 

економіка 

Економічна 

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 
 



 

 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК (за 7-м рівнем, магістерським) 

 

 

 

Таблиця 1 
Класифі-

кація 
компетент-

ностей за 

НРК 

Знання 
Зн1 Концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання та 

професійної 

діяльності, 

включаючи певні 

знання сучасних 
досягнень 
Зн2 Критичне 

осмислення основних 

теорій, принципів, 

методів і понять у 

навчанні та 

професійній 

діяльності 

Уміння 
Ум1 Розв'язання 
складних 
непередбачуваних задач і 

проблем у 
спеціалізованих сферах 

професійної діяльності 

та/або навчання, що 

передбачає збирання та 

інтерпретацію інформації 

(даних), вибір методів та 

інструментальних засобів 

застосування інноваційних 

підходів 

Комунікація 
К1 Донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень т< 

власного досвіду в 

галузі професійної 

діяльності 
К2 Здатність 
ефективно 
,формувати 
комунікаційну 
стратегію 

Автономія та 

відповідальність 
АВ1 Управління 

комплексними діями або 

проєктами, 

відповідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних 

умовах 
АВ2 Відповідальність за 

професійний розвиток 

окремих осіб та/або груп 

осіб 
АВ3 Здатність до 

подальшого навчання з 

високим рівнем 

автономності 
Загальні компетентності 

ЗК1 ЗН2 
 

К2 
 

ЗК2 ЗН1 УМ1 
  

ЗК3   

К1 АВ3 

ЗК4 
  

К2 
 

ЗК5 ЗН2 УМ1 
  

ЗК6   

К1 АВ1 
ЗК7 

   

АВ2 
ЗК8 

 

УМ1 К1 
 

Спеціальні (фахові) компетентності 
 

СК1 ЗН2 УМ1 
  

СК2 
  

К2 
 

СК3 
 

УМ1 
  

СК4 ЗН2 
 

К2 
 

СК5 ЗН1 УМ1 
  

СК6 
 

УМ1 
  

СК7   

К1 АВ1 
СК8 

   

АВ1 
СК9 ЗН1 

   

СК10 
 

УМ1 
 

АВ1 
Додатково для освітньо-професійних програм: 

СК11*    

АВ1 
Додатково для освітньо-наукових програм: 

СК11** ЗН1 
 

К1 
 

СК12** 
  

К1 АВ2 
СК13** 

 

УМ1 
 

АВ3 
СК14**  

УМ1   

 
 



 

 

 
Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів 
навчання та компетентностей 

 

Програмні результати 

навчання 

Компетентності 

Ін
т
ег

р
а
л

ь
н

а
 

к
о

м
п

ет
ен

т
н

іс
т
ь
 

Загальні 
компетентності 

Спеціальні (фахові) компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11* 11** 12** 13** 14** 

І.Формулювати, 

аналізувати та 

синтезувати рішення 

науково-практичних 

проблем. 

+  

+    

+     

+ +  

+   

+     

+  

2. Розробляти, 

обґрунтовувати і 

приймати ефективні 

рішення з питань 

розвитку соціально- 

економічних систем та 

управління суб’єктами 

економічної діяльності. 

+ +  

+ +   

+   

+   

+   

+     

+ +  

З.Вільно спілкуватися з 

професійних та наукових 

питань державною та 

іноземною мовами усно і 

письмово 

+    

+ +     

+   

+  

+      

+   

 



 

 

 

4.Розробляти та управляти 

соціально - економічними 

проєктами та 

комплексними діями з 

урахуванням їх цілей, 

очікуваних соціально- 

економічних наслідків, 

ризиків, законодавчих, 

ресурсних та інших 

обмежень. 

+  

+    

+  

+      

+ +   

+ +     

5 Дотримуватися 

принципів академічної 

доброчесності. 

+       

+      

+   

+     

+   

6.Оцінювати результати 

власної роботи, 
демонструвати лідерські 

навички та уміння 

управляти персоналом і 

працювати в команді. 

+ +     

+        

+  

+      

+  

7.Обирати ефективні 

методи управління 

економічною діяльністю, 

обґрунтовувати 

пропоновані рішення на 

основі релевантних даних 

та наукових і прикладних 

досліджень. 

+      

+  

+ +  

+ +   

+  

+  

+   

+  

8. Збирати, обробляти та 

аналізувати статистичні 

дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для 

вирішення комплексних 
економічних завдань. 

+  

+       

+  

+   

+    

+     

+ 

9.Приймати ефективні 

рішення за невизначених 

умов і вимог, що 

потребують застосування 

нових підходів, 

досліджень та економіко- 
математичного 
моделювання та 

прогнозування  

+ + +       

+   

+      

+      

10. Застосовувати сучасні 

інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне 

забезпечення у соціально- 

економічних 

дослідженнях та в 

управлінні соціально- 

економічними 

системами. 

+  + 
      

 
 + 

+ 
     

+ 
 +  +  

 



 

 

 

10. Застосовувати сучасні 

інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне 

забезпечення у соціально- 

економічних 

дослідженнях та в 

управлінні соціально- 

економічними 
системами. 

+  

+         

+ +      

+  

+  

+  

11.Визначати та критично 

оцінювати стан та 

тенденції соціально- 

економічного розвитку, 

формувати та аналізувати 

моделі економічних 

систем та процесів. 

+ + +    

+ +      

+ + +    

+   

+ + 

12.Обґрунтовувати 

управлінські рішення 

щодо ефективного 

розвитку суб’єктів 

господарювання, 

враховуючи цілі, ресурси, 

обмеження та ризики. 

+   

+  

+      

+  

+  

+   

+      

13. Оцінювати можливі 

ризики, соціально-

економічні наслідки 
управлінських рішень. 

+       

+      

+   

+  

+      

14.Розробляти сценарії і 

стратегії розвитку 

соціально- економічних 

систем. 

+  

+     

+      

+ +  

+  

+     

+ 

15*. Організовувати 

розробку та реалізацію 

соціально - економічних 

проєктів із врахуванням 

інформаційного, 

методичного, 

матеріального, 

фінансового та кадрового 

забезпечення. 

+   

+   

+     

+   

+   

+  

+     

16**. Планувати і 

виконувати наукові 

 

+   

+    

+   

+           

+   

 



 

 

 

 

та/або прикладні 

дослідження, робити 

обґрунтовані висновки 

за результатами 

досліджень, 

презентувати 

результати, 

аргументувати свою 

думку. 

                        

17**. Здійснювати 

викладацьку діяльність у 

закладах вищої освіти, 

розробляти навчально-

методичні матеріали. 

+   

+    

+   

+           

+   

18 **Використовувати 

сучасні освітні та 

дослідницькі технології 

у сфері економіки. 

+ + +          

+  

+        

+  

19**. Формулювати нові 

гіпотези та наукові 

задачі в сфері економіки, 

вибирати належні 

напрями і відповідні 

методи та інструменти 

для їх розв’язування. 

+ +       

+     

+          

+ 

 


