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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі проекту Стандарту 

вищої освіти підготовки магістра спеціальності 051 Економіка. 

 

Призначення освітньо-професійної програми 

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 

– складання навчальних планів; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, 

індивідуальних завдань; 

– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– атестації магістра спеціальності 051 Економіка; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

 

Користувачі освітньо-професійної програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ «ДП»; 

– викладачі НТУ «ДП», які здійснюють підготовку магістра спеціальності 

051 Економіка, спеціалізація Економіка підприємства; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 051 Економіка; 

– приймальна комісія НТУ «ДП». 

 

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри університету, які 

беруть участь у підготовці фахівців ступеня магістра спеціальності 051 

Економіка, спеціалізація Економіка підприємства. 
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1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
1.1 Загальна інформація 

Повна закладу вищої 

освіти 
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр з економіки за спеціалізацією «Економіка підприємства» 

Офіційна назва освітньо-

професійної програми 
Економіка підприємства 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиночний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 

рік 4 місяці 

Наявність акредитації Акредитація програми не проводилася 

Цикл/рівень 
НРК України – 8 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 

рівень 

Передумови 
Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Мова(и) викладання Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

Термін не може перевищувати 1 рік 4 місяці та/або період 

акредитації. Допускається коригування відповідно до змін 

нормативної бази вищої освіти 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://ep.nmu.org.ua/ua/ 

Інформаційний пакет за спеціальністю 

1.2 Мета освітньої програми 

Підготовка професіоналів з економіки полягає здатності визначати та розв’язувати складні 

економічні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері 

економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій в умовах невизначеності. 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область  

05 «Соціальні та поведінкові науки», 051 «Економіка» / 

Спеціалізація Економіка підприємства, 

випускова кафедра – економіки підприємства. 

Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-професійна прикладна програма вищої освіти 

Основний фокус 

освітньої програми  

Спеціальна освіта за спеціалізацією Економіка підприємства 

економіки спеціальності 051 «Економіка» 

Ключові слова: економіка, виробництво, оптимізація, прогнозування. 

Особливості програми Виробнича та передатестаційна практики обов’язкові 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівець підготовлений до роботи в галузях економіки за ДК 

009:2010: 

70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 

72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних 

і гуманітарних наук 

73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської 

думки 

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність 

84.11 Державне управління загального характеру 

84.13Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної 
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діяльності 

94.11 Діяльність організацій промисловців і підприємців 

96.0 Надання інших індивідуальних послуг 

Подальше навчання 
Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK України – 

9, рівень FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання 
Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання 

Оцінювання 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за конвертаційною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), що 

використовується для перенесення кредитів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 

залежності від компетентністних характеристик (знання, уміння, 

комунікація, автономність і відповідальність) результатів навчання, 

досягнення яких контролюється. 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий ним 

рівень компетентностей відносно очікуваних, ідентифікуються та 

вимірюються під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, 

що корелюються з дескрипторами Національної рамки кваліфікацій і 

характеризують співвідношення вимог до рівня компетентностей і 

показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 

результатами поточного контролю або/та оцінюванням виконання 

комплексної контрольної роботи або/та усних відповідей 

Форма випускної 

атестації 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи магістра. 

Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з процедурою, 

визначеною системою забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти університетом. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на засіданні 

екзаменаційної комісії. 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового забезпечення 

У викладанні навчальних дисциплін беруть участь доктори наук, 

професори, кандидати наук, доценти, які мають достатній стаж 

практичної, наукової та педагогічної роботи.  

Специфічні 

характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

Для забезпечення навчального процесу, наукової, методичної, 

творчої діяльності є необхідна матеріальна база і належне технічне 

забезпечення: спеціалізовані лабораторії, лекційні аудиторії 

оснащені мультимедійним обладнанням. Іногородні студенти на 

100% забезпечені гуртожитками, в яких створені всі належні умови 

для проживання і навчання. Система забезпечення громадського 

харчування студентів складається з комплексної їдальні в 

університеті, буфетів і лотків загальною кількістю в 200 посадочних 

місць. Для заняття студентів і співробітників університету 

фізкультурою, а також для підвищення їх спортивної майстерності, в 

університеті діє культурно-спортивний комплекс "Політехнік" (6 

спортивних залів, плавальний басейн, стадіон, баскетбольні і 

волейбольні майданчики, тенісні корти тощо). В комплексі створені 

умови для занять студентів в мистецьких студіях і гуртках. Стан 

матеріально-технічної бази кафедри економічної кібернетики 

зумовлений тим, що вона знаходиться у складі фінансово-
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економічного факультету НТУ «ДП», який володіє достатнім 

аудиторним фондом. Вірогідність даних про наявність аудиторного 

фонду підтверджують дані паспорту національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка». Аудиторний фонд 

відповідає санітарним нормам та правилам для навчальних 

приміщень, про що свідчать дані паспорту санітарно-технічного 

стану приміщень.  

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-методичного 

забезпечення 

Навчальні дисципліни забезпечені електронними навчальними 

курсами у системі дистанційного навчання університету, 

обов’язковими компонентами яких є: забезпечення - робоча 

програма дисципліни; - конспект лекцій; - методичні рекомендації до 

виконання практичних робіт - методичні рекомендації до самостійної 

роботи студентів; - питання підсумкового контролю.  

1.7  Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Можливість переведення студентів з інших ЗВО України за 

спеціальністю 051 «Економіка» з перезарахуванням дисциплін у 

межах кредитно-трансферної системи. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 
 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 
Програма передбачає навчання іноземних здобувачів вищої освіти 
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2 КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРА 

Шифр Компетентності 
 

1 2 

 Інтегральна компетентність 

 Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі і проблеми, приймати 

відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, 

що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах 

невизначеності. 

 Загальні компетентності за проектом стандарту вищої освіти (СВО) 

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. 

 Спеціальні компетентності за проектом СВО 

СК 1 
Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 

управління економічною діяльністю. 

СК 2 Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою. 

СК 3 
Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних завдань. 

СК 4 
Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-математичні 

методи і моделі для  дослідження економічних та соціальних процесів. 

СК 5 Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та демографічного розвитку. 

СК 6 
Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і 

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

СК 7 
Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання. 

СК 8 
Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських 

рішень.  

СК 9 
Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування ефективних 

стратегій в економічній діяльності. 

СК 10 Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем. 

СК 11 
Вміння планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, 

методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 

 Спеціальні компетентності за спеціалізацією 

Структура праці економіста незалежно від умов праці передбачає обов’язкові 

компетентності, які пов’язані з продуктом праці(забезпечення заданого рівня доходності 

будь-якого проекту чи підприємства) та процедурами праці (моделювання та аналіз 

економічної діяльності суб’єктів господарювання) 

СК1.1 Здатність комплексно оцінювати та прогнозувати стан економічних систем на основі 

збалансованої системи показників 

СК1.2 Здатність застосовувати знання в галузі економіки; знання основ економічного аналізу та 

управління потенціалом підприємствами, методів обробки економічної інформації в 

різних сферах економічної діяльності, сучасних методів та моделей прогнозування 

розвитку економічних систем. 
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1 2 

СК1.3 Здатність прогнозувати наслідки реалізації прийнятих рішень у соціальній, економічній, 

виробничій, споживацькій та інших сферах життєдіяльності суспільства. 

СК1.4 Здатність управляти економічним потенціалом підприємства. 

СК1.5 Здатність удосконалювати відомі та розробляти нові методи, способи та засоби 

теоретичних та експериментальних досліджень в галузі економіки. 

 Компетентності за вибором студента 

Структура праці економіста передбачає різні умови праці, які визначають відмінності 

предмета й засобів праці та конкретизують компетенції і зміст профільної підготовки за 

вибором студента 

ВК2.1 Здатність проводити галузевий, ситуативний та портфельний аналіз зовнішнього 

середовища,  оцінювати конкурентне оточення підприємства, розробляти альтернативні 

варіанти стратегій розвитку підприємства та обґрунтовувати найбільш доцільні з них. 

ВК2.2 Здатність визначати сутність соціально-психологічних закономірностей спілкування і 

взаємодії людей, розкрити механізм і типи соціальної взаємодії, визначити способи 

взаємодії особистості і соціума, способи управління індивідом і групою. 

ВК2.3 Здатність встановлювати взаємозв’язки між економічними, психологічними, 

організаційними, соціальними процесами, вміти планувати й організовувати творчу 

роботу в команді, керувати розвитком фахівців, досягати мети організації через 

формування висококваліфікованого, креативного та конкурентоспроможного на ринку 

праці працівника, здатного приймати об’єктивні рішення в різних ситуаціях. 

ВК2.4 Здатність застосовувати сучасні методології для моделювання бізнес-процесів компанії; 

аналізувати показники ефективності бізнес-процесів (з використанням методу 

функціонально-вартісного аналізу); організовувати роботи з реінжинірингу бізнес-

процесів для конкретних предметних галузей; планувати послідовність дій по 

проведенню реінжинірингу бізнес-процесів; приймати рішення по реорганізації бізнес-

процесів. 

ВК2.5 Здатність здійснювати дослідження теоретичних і прикладних аспектів управління 

ефективністю підприємства, оцінити ефективність операційної, маркетингової, 

інвестиційної діяльності підприємства, проаналізувати ефективність використання його 

трудових ресурсів та капіталу, а також здійснювати оцінювання соціальної й екологічної 

ефективності діяльності господарюючого суб’єкта, запропонувати та економічно 

обґрунтувати основні напрями підвищення управління ефективністю підприємства в 

сучасних економічних умовах 

ВК2.6 Здатність проводити галузевий, ситуативний та портфельний аналіз зовнішнього 

середовища,  оцінювати конкурентне оточення підприємства, розробляти альтернативні 

варіанти стратегій розвитку підприємства та обґрунтовувати найбільш доцільні з них. 

ВК2.7 Здатність формувати навики щодо аналізу економіко-соціальних передумов застосування 

форм державно-приватного партнерства; формувати навики розробки деталізованого 

алгоритму реалізації державно-приватного партнерства; вміння обирати потенційних 

виконавців проектів за допомогою методу багатокритеріальної оцінки. 

ВК2.8 Здатність використовувати теоретичні основі корпоративного управління; принципи 

корпоративного управління в сучасних умовах; особливості існування моделей 

корпоративного управління, міжнародний та вітчизняний досвід становлення; принципи 

та механізм функціонування; основні елементи та принципи корпоративного контролю, 

механізм його здійснення; природу корпоративних конфліктів, способи їх уникнення та 

урегулювання; умови та методи оцінки економічної ефективності корпоративного 

менеджменту; склад основних елементів та механізм формування корпоративної 

культури. 
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ВК2.9 Здатність визначати сутність соціально-психологічних закономірностей спілкування і 

взаємодії людей, розкрити механізм і типи соціальної взаємодії, визначити способи 

взаємодії особистості і соціума, способи управління індивідом і групою 

ВК2.10 Здатність формувати механізм управління корпоративною соціальною відповідальністю;  

організовувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах соціальної 

відповідальності;  формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями на 

засадах корпоративної соціальної відповідальності;  здійснювати моніторинг 

корпоративної соціальної відповідальності; оцінювати ефективність корпоративної 

соціальної відповідальності;  розвивати корпоративну соціальну відповідальність як 

чинник підвищення конкурентоспроможності. 

Примітка 

Перша цифра (2) шифрів спеціальних та вибіркових компетентностней спеціалізації 

ідентична порядковому номеру даної спеціалізації у загальному переліку спеціалізацій 

спеціальності. 

 

3 ЗМІСТ ПІДГОТОКИ МАГІСТРА, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Шифр Результати навчання 
 

1 2 

 ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗА ПРОЕКТОМ СВО 

Подано кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання магістра зі 

спеціальності 051 Економіка, що визначають нормативний зміст підготовки і 

корелюються з переліком загальних і спеціальних компетентностей відповідно до 

стандарту вищої освіти 

 Загальні результати навчання за проектом СВО 

ЗР1 Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем 

на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові. 

ЗР2 Демонструвати навички самостійно приймати рішення, лідерські навички та уміння 

працювати в команді.  

ЗР3 Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах державною та 

іноземною мовами. 

ЗР4 Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність. 

ЗР5 Обґрунтовувати та управляти проектами або комплексними діями. 

ЗР6 Демонструвати високу соціальну відповідальність і дотримання принципів 

академічної доброчесності. 

ЗР7 Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток. 

 Спеціальні результати навчання за проектом СВО 

СР1 Вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління економічною діяльністю. 

СР2 Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, 

необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. 

СР3 Обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що потребують застосування 

нових підходів та економіко-математичного моделювання та прогнозування. 

СР4 Застосовувати сучасні інформаційні технології у соціально-економічних 

дослідженнях; 

СР5 Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати належні 

напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси. 
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СР6 Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання. 

СР7 Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.  

СР8 Застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування ефективних 

стратегій в економічній діяльності. 

СР9 Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем. 

СР10 Організовувати розробку та проведення проектів у сфері економіки із врахуванням 

інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового 

забезпечення. 

 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ  

СР2.1 Комплексно оцінювати та прогнозувати стан економічних систем на основі 

збалансованої системи показників 

СР2.2 Застосовувати знання в галузі економіки; знання основ економічного аналізу та 

управління потенціалом підприємствами, методів обробки економічної інформації 

в різних сферах економічної діяльності, сучасних методів та моделей 

прогнозування розвитку економічних систем. 

СР2.3 Прогнозувати наслідки реалізації прийнятих рішень у соціальній, економічній, 

виробничій, споживацькій та інших сферах життєдіяльності суспільства. 

СР2.4 Управляти економічним потенціалом підприємства. 

СР2.5 Удосконалювати відомі та розробляти нові методи, способи та засоби теоретичних 

та експериментальних досліджень в галузі економіки. 

 ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА 

 Блок 1 «Креативна економіка» 
ВР2.1 Проводити галузевий, ситуативний та портфельний аналіз зовнішнього 

середовища,  оцінювати конкурентне оточення підприємства, розробляти 

альтернативні варіанти стратегій розвитку підприємства та обґрунтовувати 

найбільш доцільні з них. 

ВР2.2 Визначати сутність соціально-психологічних закономірностей спілкування і 

взаємодії людей, розкрити механізм і типи соціальної взаємодії, визначити способи 

взаємодії особистості і соціума, способи управління індивідом і групою. 

ВР2.3 Встановлювати взаємозв’язки між економічними, психологічними, 

організаційними, соціальними процесами, вміти планувати й організовувати творчу 

роботу в команді, керувати розвитком фахівців, досягати мети організації через 

формування висококваліфікованого, креативного та конкурентоспроможного на 

ринку праці працівника, здатного приймати об’єктивні рішення в різних ситуаціях. 

ВР2.4 Застосовувати сучасні методології для моделювання бізнес-процесів компанії; 

аналізувати показники ефективності бізнес-процесів (з використанням методу 

функціонально-вартісного аналізу); організовувати роботи з реінжинірингу бізнес-

процесів для конкретних предметних галузей; планувати послідовність дій по 

проведенню реінжинірингу бізнес-процесів; приймати рішення по реорганізації 

бізнес-процесів. 

ВР2.5 Здійснювати дослідження теоретичних і прикладних аспектів управління 

ефективністю підприємства, оцінити ефективність операційної, маркетингової, 

інвестиційної діяльності підприємства, проаналізувати ефективність використання 

його трудових ресурсів та капіталу, а також здійснювати оцінювання соціальної й 

екологічної ефективності діяльності господарюючого суб’єкта, запропонувати та 

економічно обґрунтувати основні напрями підвищення управління ефективністю 

підприємства в сучасних економічних умовах. 
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 Блок 2«Економіка корпоративних структур» 

ВР2.6 Проводити галузевий, ситуативний та портфельний аналіз зовнішнього 

середовища,  оцінювати конкурентне оточення підприємства, розробляти 

альтернативні варіанти стратегій розвитку підприємства та обґрунтовувати 

найбільш доцільні з них. 

ВР2.7 Формувати навики щодо аналізу економіко-соціальних передумов застосування 

форм державно-приватного партнерства; формувати навики розробки 

деталізованого алгоритму реалізації державно-приватного партнерства; вміння 

обирати потенційних виконавців проектів за допомогою методу 

багатокритеріальної оцінки. 

ВР2.8 Використовувати теоретичні основі корпоративного управління; принципи 

корпоративного управління в сучасних умовах; особливості існування моделей 

корпоративного управління, міжнародний та вітчизняний досвід становлення; 

принципи та механізм функціонування; основні елементи та принципи 

корпоративного контролю, механізм його здійснення; природу корпоративних 

конфліктів, способи їх уникнення та урегулювання; умови та методи оцінки 

економічної ефективності корпоративного менеджменту; склад основних елементів 

та механізм формування корпоративної культури. 

ВР2.9 Визначати сутність соціально-психологічних закономірностей спілкування і 

взаємодії людей, розкрити механізм і типи соціальної взаємодії, визначити способи 

взаємодії особистості і соціума, способи управління індивідом і групою 

ВР2.10 Формувати механізм управління корпоративною соціальною відповідальністю;  

організовувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах 

соціальної відповідальності;  формувати відносини підприємства із зовнішніми 

організаціями на засадах корпоративної соціальної відповідальності;  здійснювати 

моніторинг корпоративної соціальної відповідальності; оцінювати ефективність 

корпоративної соціальної відповідальності;  розвивати корпоративну соціальну 

відповідальність як чинник підвищення конкурентоспроможності. 

Примітка 

Перша цифра (2) шифрів нормативного та вибіркового змісту підготовки за спеціалізаціями 

ідентична порядковому номеру даної спеціалізації у загальному переліку спеціалізацій 

спеціальності. 

 

4 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 
Шифр 

результатів 

навчання 

Результати навчання 
Найменування освітніх 

компонентів 

Загальні результати навчання за проектом СВО 

ЗР1 Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення 

науково-практичних проблем на абстрактному рівні 

шляхом декомпозиції їх на складові. 

Математичне 

моделювання систем; 

Стратегічне управління 

підприємством; 

Збалансована система 

показників діяльності 

підприємства 

ЗР2 Демонструвати навички самостійно приймати 

рішення, лідерські навички та уміння працювати в 

Стратегічне управління 

підприємством; 
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команді.  Економіка та управління 

кадровим потенціалом 

ЗР3 Демонструвати навички спілкування в професійних і 

наукових колах державною та іноземною мовами. 

Математичне 

моделювання систем; 

Стратегічне управління 

підприємством; 

Іноземна мова для 

професійної діяльності 

(англійська/німецька/фран

цузька) 

ЗР4 Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, 

здійснювати інноваційну діяльність. 

Математичне 

моделювання систем; 

Стратегічне управління 

підприємством 

ЗР5 Обґрунтовувати та управляти проектами або 

комплексними діями. 

Математичне 

моделювання систем; 

Стратегічне управління 

підприємством; 

Економіка та управління 

кадровим потенціалом; 

Управління потенціалом 

підприємства; 
Курсова робота з 

управління потенціалом 

підприємства 
ЗР6 Демонструвати високу соціальну відповідальність і 

дотримання принципів академічної доброчесності. 

Стратегічне управління 

підприємством; 

Економіка та управління 

кадровим потенціалом 

ЗР7 Оцінювати результати власної роботи і нести 

відповідальність за особистий професійний розвиток. 

Математичне 

моделювання систем; 

Стратегічне управління 

підприємством; 

Економіка та управління 

кадровим потенціалом 

 Спеціальні результати навчання за проектом СВО  

СР1 Вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для 

управління економічною діяльністю. 

Математичне 

моделювання систем; 

Стратегічне управління 

підприємством; 

Економіка та управління 

кадровим потенціалом; 

Управління потенціалом 

підприємства; 
Курсова робота з 

управління потенціалом 

підприємства 
СР2 Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, необхідні для 

вирішення комплексних економічних завдань. 

Математичне 

моделювання систем; 

Збалансована система 

показників діяльності 
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підприємства 

СР3 Обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що 

потребують застосування нових підходів та 

економіко-математичного моделювання та 

прогнозування. 

Математичне 

моделювання систем; 

Стратегічне управління 

підприємством 

СР4 Застосовувати сучасні інформаційні технології у 

соціально-економічних дослідженнях. 

Математичне 

моделювання систем; 

Економіка та управління 

кадровим потенціалом 

СР5 Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері 

економіки, вибирати належні напрями і відповідні 

методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні 

ресурси. 

Математичне 

моделювання систем; 

СР6 Обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання. 

Математичне 

моделювання систем; 

Стратегічне управління 

підприємством; 

Збалансована система 

показників діяльності 

підприємства 

СР7 Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень.  

Економіка та управління 

кадровим потенціалом 

СР8 Застосовувати наукові підходи до формування та 

обґрунтування ефективних стратегій в економічній 

діяльності. 

Математичне 

моделювання систем; 

Стратегічне управління 

підприємством; 

Збалансована система 

показників діяльності 

підприємства 

СР9 Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-

економічних систем. 

Стратегічне управління 

підприємством; 

Управління потенціалом 

підприємства; 
Курсова робота з 

управління потенціалом 

підприємства 
СР10 Організовувати розробку та проведення проектів у 

сфері економіки із врахуванням інформаційного, 

методичного, матеріального, фінансового та 

кадрового забезпечення. 

Економіка та управління 

кадровим потенціалом 

 Зміст підготовки за спеціалізацією  

СР2.1 Комплексно оцінювати та прогнозувати стан 

економічних систем на основі збалансованої системи 

показників 

Збалансована система 

показників діяльності 

підприємства 

СР2.2 Застосовувати знання в галузі економіки; знання 

основ економічного аналізу та управління 

потенціалом підприємствами, методів обробки 

економічної інформації в різних сферах економічної 

діяльності, сучасних методів та моделей 

прогнозування розвитку економічних систем. 

Виконання 

кваліфікаційної роботи; 

Виробнича практика за 

спеціальністю; 

Передатестаційна 

практика 

СР2.3 Прогнозувати наслідки реалізації прийнятих рішень у Виконання 
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соціальній, економічній, виробничій, споживацькій та 

інших сферах життєдіяльності суспільства. 

кваліфікаційної роботи; 

Виробнича практика за 

спеціальністю; 

Передатестаційна 

практика 

СР2.4 

Управляти економічним потенціалом підприємства. 

Управління потенціалом 

підприємства; 
Курсова робота з 

управління потенціалом 

підприємства 
СР2.5 Удосконалювати відомі та розробляти нові методи, 

способи та засоби теоретичних та експериментальних 

досліджень в галузі економіки. 

Виконання 

кваліфікаційної роботи; 

Виробнича практика за 

спеціальністю; 

Передатестаційна 

практика 

Вибірковий зміст підготовки 

Блок 1 «Креативна економіка» 

ВР2.1 

Проводити галузевий, ситуативний та портфельний 

аналіз зовнішнього середовища,  оцінювати 

конкурентне оточення підприємства, розробляти 

альтернативні варіанти стратегій розвитку 

підприємства та обґрунтовувати найбільш доцільні з 

них. 

Курсова робота зі 

стратегічного управління 

підприємством 

ВР2.2 

Визначати сутність соціально-психологічних 

закономірностей спілкування і взаємодії людей, 

розкрити механізм і типи соціальної взаємодії, 

визначити способи взаємодії особистості і соціума, 

способи управління індивідом і групою. 

Соціальна психологія 

ВР2.3 

Встановлювати взаємозв’язки між економічними, 

психологічними, організаційними, соціальними 

процесами, вміти планувати й організовувати творчу 

роботу в команді, керувати розвитком фахівців, 

досягати мети організації через формування 

висококваліфікованого, креативного та 

конкурентоспроможного на ринку праці працівника, 

здатного приймати об’єктивні рішення в різних 

ситуаціях. 

Креативна економіка 

ВР2.4 

Застосовувати сучасні методології для моделювання 

бізнес-процесів компанії; аналізувати показники 

ефективності бізнес-процесів (з використанням 

методу функціонально-вартісного аналізу); 

організовувати роботи з реінжинірингу бізнес-

процесів для конкретних предметних галузей; 

планувати послідовність дій по проведенню 

реінжинірингу бізнес-процесів; приймати рішення по 

реорганізації бізнес-процесів. 

Реінжиніринг бізнес-

процесів 

ВР2.5 

Здійснювати дослідження теоретичних і прикладних 

аспектів управління ефективністю підприємства, 

оцінити ефективність операційної, маркетингової, 

інвестиційної діяльності підприємства, 

Управління ефективністю 

підприємства 



 

17 

 

проаналізувати ефективність використання його 

трудових ресурсів та капіталу, а також здійснювати 

оцінювання соціальної й екологічної ефективності 

діяльності господарюючого суб’єкта, запропонувати 

та економічно обґрунтувати основні напрями 

підвищення управління ефективністю підприємства в 

сучасних економічних умовах 

 Блок 2 «Економіка корпоративних структур»  

ВР2.6 

Проводити галузевий, ситуативний та портфельний 

аналіз зовнішнього середовища,  оцінювати 

конкурентне оточення підприємства, розробляти 

альтернативні варіанти стратегій розвитку 

підприємства та обґрунтовувати найбільш доцільні з 

них. 

Курсова робота зі 

стратегічного управління 

підприємством 

ВР2.7 

Формувати навики щодо аналізу економіко-

соціальних передумов застосування форм державно-

приватного партнерства; формувати навики розробки 

деталізованого алгоритму реалізації державно-

приватного партнерства; вміння обирати потенційних 

виконавців проектів за допомогою методу 

багатокритеріальної оцінки. 

Механізм державно-

приватного партнерства 

ВР2.8 

Використовувати теоретичні основі корпоративного 

управління; принципи корпоративного управління в 

сучасних умовах; особливості існування моделей 

корпоративного управління, міжнародний та 

вітчизняний досвід становлення; принципи та 

механізм функціонування; основні елементи та 

принципи корпоративного контролю, механізм його 

здійснення; природу корпоративних конфліктів, 

способи їх уникнення та урегулювання; умови та 

методи оцінки економічної ефективності 

корпоративного менеджменту; склад основних 

елементів та механізм формування корпоративної 

культури. 

Економіка та організація 

діяльності корпоративних 

структур 

ВР2.9 

Визначати сутність соціально-психологічних 

закономірностей спілкування і взаємодії людей, 

розкрити механізм і типи соціальної взаємодії, 

визначити способи взаємодії особистості і соціума, 

способи управління індивідом і групою 

Соціальна психологія 

ВР2.10 

Формувати механізм управління корпоративною 

соціальною відповідальністю;  організовувати 

ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на 

засадах соціальної відповідальності;  формувати 

відносини підприємства із зовнішніми організаціями 

на засадах корпоративної соціальної відповідальності;  

здійснювати моніторинг корпоративної соціальної 

відповідальності; оцінювати ефективність 

корпоративної соціальної відповідальності;  

розвивати корпоративну соціальну відповідальність 

як чинник підвищення конкурентоспроможності. 

Соціальна 

відповідальність бізнесу 
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5 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 

№ 

з/п 
Освітні компоненти  

Обсяг, 

кред. 

Підсум. 

контр. 

Кафедра, що 

викладає 

Розподіл за 

чвертями 

      

1 2 3 4 5 6 

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ  
27,0       

1.1 Цикл загальної підготовки 27,0       

З1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
6,0 іс ІнМов 1;2;3;4 

1.2 Цикл спеціальної підготовки за проектом СВО         

1.2.2 Фахові дисципліни за спеціальністю         

Ф1 Економіка та управління кадровим потенціалом 7,0 дз ПЕПтаПУ 1 

Ф2 Математичне моделювання систем 7,0 дз ЕЕЕК 2 

Ф3 Стратегічне управління підприємством 7,0 дз ЕкПідпр 1 

2 Обов’язкові компоненти спеціалізації  39,0    

С2.1 Збалансована система показників діяльності 

підприємства 
4,0 дз ЕкПідпр 4 

С2.2 Курсова робота з управління потенціалом 

підприємства 
0,5 дз ЕкПідпр 4 

С2.3 Управління потенціалом підприємства 4,5 іс ЕкПідпр 3 

П2.1 Виконання кваліфікаційної роботи 18,0 дз ЕкПідпр 6 

П2.2 Виробнича практика за спеціальністю 8,0 дз ЕкПідпр 5 

П2.3 Передатестаційна практика 4,0 дз ЕкПідпр 5 

2 ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ        

 Блоки дисципліни за вибором студентів     

 Блок 1 «Креативна економіка» 24,0    

В2.1 Курсова робота зі стратегічного управління 

підприємством 

0,5 дз ЕкПідпр 2 

В2.2 
Соціальна психологія 

4,0 дз Філософії і 

педагогіки 

4 

В2.3 Креативна економіка 6,5 іс ЕкПідпр 2 

В2.4 Реінжиніринг бізнес-процесів 6,5 дз ЕкПідпр 4  

В2.5 Управління ефективністю підприємства 6,5 дз ЕкПідпр 3 

 Блок 2 «Економіка корпоративних структур» 24,0    

В2.6 Курсова робота зі стратегічного управління 

підприємством 

0,5 дз ЕкПідпр 2 

В2.7 Механізм державно-приватного партнерства 6,5 іс ЕкПідпр 2 

В2.8 Економіка та організація діяльності корпоративних 

структур 

6,5 дз ЕкПідпр 4 

В2.9 
Соціальна психологія 

4,0 іс Філософії і 

педагогіки 

4 

В2.10 Соціальна відповідальність бізнесу 6,5 іс ЕкПідпр 3 

Разом за нормативною частиною та вибірковим 

блоком 
90,0       
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Примітки: 

Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: ЕЕЕК – 

електронної економіки та економічної кібернетики; ЕкПідпр – економіки 

підприємства; ІнМов – іноземних мов; ПЕПтаПУ – прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління. 
2 Перша цифра (2) шифрів обов’язкових та вибіркових компонент програми ідентична 

порядковому номеру даної спеціалізації у загальному переліку спеціалізацій спеціальності. 

 

6 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою 

навчання подана нижче. 

6.1 Освітні компоненти нормативної частини та вибіркового 

блоку 1 «Креативна економіка» 

К
у
р

с 

С
ем

ес
тр

 

Ч
в
ер

ть
 

Шифр освітніх 

компонентів 
Кредити 

Кількість 

освітніх 

компонентів, 

що 

викладаються 

протягом 

чверті 

Кількість 

освітніх 

компонентів, 

що виклада-

ються за 

семестр 

Кількість 

освітніх 

компонентів, 

що виклада-

ються за рік 

1 1 

1 З1;Ф1;Ф3 15,5 3 

6 

12 

2 
З1;Ф2; В2.1; 

В2.3 

15,5 
4 

 2 

3 З1; В2.5; С2.3 12,5 3 

7 
4 

З1; С2.1; С2.2; 

В2.2; В2.4 

16,5 
5 

2 3 
5 П2.2; П2.3 12 2 

3 3 
6 П2.1 18 1 

6.1 Освітні компоненти нормативної частини та вибіркового 

блоку 2 «Економіка корпоративних структур» 

К
у
р

с 

С
ем

ес
тр

 

Ч
в
ер

ть
 

Шифр освітніх 

компонентів 
Кредити 

Кількість 

освітніх 

компонентів, 

що 

викладаються 

протягом 

чверті 

Кількість 

освітніх 

компонентів, 

що виклада-

ються за 

семестр 

Кількість 

освітніх 

компонентів, 

що виклада-

ються за рік 

1 1 
1 З1;Ф1;Ф3 15,5 3 

6 

12 

2 З1;Ф2; В2.6; В2.7 15,5 4 

 2 

3 З1; В2.10; С2.3 12,5 3 

7 
4 

З1; С2.1; С2.2; 

В2.8; В2.9 

16,5 
5 

2 3 
5 П2.2; П2.3 12 2 

3 3 
6 З1;Ф1;Ф3 18 1 
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9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних 

матеріалів міжнародного, галузевого та державного рівнів: 

1. Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf (дата звернення: 04.11.2017). 

2. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.11.2017). 

3. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017). 

4. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 1/9–239 

щодо використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх 

програм. 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 600 

у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 № 

1648. 

6. Стандарт вищої освіти підготовки бакалавра наук зі спеціальності 242 

 «Туризм». – К.: МОН України, 2018. – 18 с.  

7. Стандарт вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ» Проектування 

освітнього процесу, затверджений вченою радою 15.11.2016, протокол № 15. 

URL: 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/educ_departme

nt/docs/ (дата звернення: 04.11.2017). 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

9. Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» / М-во 

освіти і науки України, нац. Техн.. ун-т – Д.: НТУ «ДП», 2019. – 25 с. 

 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 

прийому на навчання. 

Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться 

в дію з 1-го вересня 2019 року. 

Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до 

змін нормативної бази України в сфері вищої освіти. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення 

якості вищої освіти несе завідувач випускової кафедри економіки підприємства. 

 

http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/%20structural_divisions
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