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ПЕРЕДМОВА
Освітню програму було розроблено у 2016 р. та затверджено Вченою Радою
ДВНЗ УДХТУ 16 червня 2016 р., протокол №5.
Освітню програму було переглянуто у 2020 р. на підставі затвердженого СВО
за спеціальністю 051-«Економіка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти
(Наказ МОН № 382 від 04.03.2020)
Освітню програму було перезатверджено у 2021 р. у зв’язку із новою
редакцією Положення про відкриття, перегляд та закриття освітніх програм в ДВНЗ
УДХТУ (Наказ від 09.06.2020 № 102).
Результати щорічного перегляду освітньої програми додаються в окремому
додатку.
Розроблено робочою групою у складі:
1. Голова робочої групи (гарант освітньої програми)
Гармідер Лариса Дмитрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедрою
підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки.
Члени робочої групи:
2. Іванова Марина Володимирівна, к.х.н., доцент, доцент кафедри
підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки
3. Федулова Світлана Олександрівна, д.е.н., професор, професор кафедри
підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки
Завідувач кафедрою підприємництва, організації виробництва та теоретичної і
прикладної економіки Гармідер Лариса Дмитрівна, д.е.н., професор
Рецензії відгуки зовнішніх стейкголдерів:
1. Лист-підтримка від директора ТОВ «Днепрогруп», к.е.н. Вініченко М.М.
2. Лист-підтримка від Голови правління ГО «Товариство Інтелектуальної
власності», к.філ.н. Агієнко І.В.
3. Лист-підтримка від заступника голови обласної ради Дніпропетровської
області по виконавчому апарату – начальника управління економіки, бюджету та
фінансів Дядічко І.А.
ОП повторно затверджено рішенням вченої ради ДВНЗ УДХТУ
- від «___» __________ 20___ р., протокол №__ (Додаток __)
- від «__» ___________ 20___ р., протокол № __ (Додаток __)
- від «__» ___________ 20___ р., протокол № __ (Додаток __)
- від «__» ___________ 20___ р., протокол № __ (Додаток __)
1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 051 «Економіка»
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Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
Офіційна назва
освітньої програми
Тип диплому та обсяг
освітньої програми
Наявність
акредитації
Цикл/рівень
Передумови
Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного
розміщення опису
освітньої програми
Цілі освітньої
програми

Предметна область
(галузь знань,
спеціальність)
Орієнтація програми

1 – Загальна інформація
Державний вищий навчальний заклад
«Український державний хіміко-технологічний університет».
Економічний факультет.
Кафедра підприємництва, організації виробництва та
теоретичної і прикладної економіки
Магістр.
Магістр, Економіка
Економіка підприємства
Диплом магістра, одиничний
90 кредитів ЄКТС
Акредитаційна комісія МОН України;
Строк дії сертифіката про акредитацію до 01 липня 2023 р.
НРК України – 7 рівень, QF-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL –
7 рівень
Наявність ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста
Українська мова
На період дії сертифікату з акредитації
https://udhtu.edu.ua/osvitni-programy

2 – Цілі освітньої програми
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.
Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації на основі
поєднання в навчальному процесі освітньої, наукової та
інноваційної діяльності.
3 – Характеристика освітньої програми
Галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки:
спеціальність 051 – Економіка
Освітньо-професійна програма із прикладною орієнтацією.
Зміст програми спрямовано на оволодіння глибокими
знаннями з економіки господарської діяльність окремих
суб'єктів та практичними навичками застосування сучасних
технологій в інформаційно-аналітичній підтримці прийняття
господарських рішень.
Опанування методичних основ педагогічної і науково4

дослідної діяльності.
Загальна вища освіта в галузі економіки
Ключові слова: економіка, господарська діяльність
підприємств, інформаційно-аналітичне забезпечення,
управління ризиком, продуктивність персоналу, науководослідна діяльність.
Здобуття практичного досвіду педагогічної і науково-дослідної
Особливості
діяльності.
програми
Узгоджена освітня програма із закордонним навчальним
закладом-партнером –університетом «Wyższej Szkoły
Humanitas Zarządzanie» (Польща)
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Відповідно на класифікатору професій магістри з економіки є
Придатність до
професіоналами в галузі економіки , і можуть працювати за
працевлаштування
такими професіями:
Основний фокус
освітньої програми
та спеціалізації

2441.1 Наукові співробітники (економіка)
2441.2 Економісти
2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність
господарської діяльності, раціоналізація виробництва,
інтелектуальна власність)
2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності
господарської діяльності, раціоналізації виробництва,
інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
2414.1 Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека
підприємств, установ та організацій)
2414.2 Професіонали з фінансово-економічної безпеки
2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів.
Можливість
організації
і
заснування
власного
конкурентоспроможного бізнесу.

Подальше навчання

Викладання та
навчання
Оцінювання

Інтегральна

Можливість навчання за програмою третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти: НРК України – 8 рівень, QFEHEA – третій цикл, ЕQF-LLL – 8 рівень
Можливість здобувати додаткові кваліфікації в системі освіти
дорослих.
5 – Викладання та оцінювання
Комбінація лекцій, практичних та семінарських занять,
написання курсових робіт, науково-дослідна практика,
самонавчання, підготовка кваліфікаційної роботи.
Для оцінювання знань здобувачів вищої освіти передбачено:
поточний контроль знань; підсумковий контроль знань
державна атестація із відповідними методами оцінювання:
- письмові контрольні, практичні, розрахунково-графічні
роботи, захист лабораторних робіт, рефератів, есе та
доповідей, тестові завдання, усне опитування;
- письмові екзаменів, захист курсових робіт та звітів з практик;
- прилюдний захист кваліфікаційної роботи магістра.
6 – Програмні компетентності
Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі
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компетентність

Загальні
компетентності (ЗК)

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності (ФК)

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.
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
проектами.
ЗК7.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК8.Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
ЗК9 Здатність враховувати ресурсні обмеження сучасної
економіки
ЗК10 Здатність розуміти соціальні наслідки економічного
розвитку
ФК1.Здатність
застосовувати
науковий,
аналітичний,
методичний інструментарій для обґрунтування стратегії
розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим
управлінських рішень.
ФК2.Здатність до професійної комунікації в сфері економіки
іноземною мовою.
ФК3.Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні
дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для
розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх
основі обґрунтовані висновки.
ФК4.Здатність
використовувати
сучасні
інформаційні
технології, методи та прийоми дослідження економічних та
соціальних процесів, адекватні встановленим потребам
дослідження.
ФК5.Здатність визначати ключові тренди соціальноекономічного та людського розвитку.
ФК6.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.
ФК7.Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо
ефективного
розвитку
суб’єктів
господарювання.
ФК8.Здатність оцінювати можливі ризики, соціальноекономічні наслідки управлінських рішень.
ФК9.Здатність застосовувати науковий підхід до формування
та виконання ефективних проектів у соціально-економічній
сфері.
ФК10.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку
соціально-економічних систем.
ФК11. Здатність планувати і розробляти проекти у сфері
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економіки, здійснювати її інформаційне, методичне,
матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.
ФК12.Здатність до ефективної організації та управління
інтелектуальними ресурсами підприємства
ФК13.
Здатність
виявляти
та
посилювати
конкурентні переваги суб’єктів господарювання
ФК14. Здатність провадити наукову, педагогічну та
науково-дослідну діяльність
7 – Програмні результати навчання
ПРН1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення
науково-практичних проблем.
ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні
рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та
управління суб’єктами економічної діяльності.
ПРН3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань
державною та іноземною мовами усно і письмово.
ПРН4. Розробляти соціально-економічні проекти та систему
комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей,
очікуваних
соціально-економічних
наслідків,
ризиків,
законодавчих, ресурсних та інших обмежень.
ПРН5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.
ПРН6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати
лідерські навички та уміння управляти персоналом і
працювати в команді.
ПРН7.Обирати ефективні методи управління економічною
діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі
релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.
ПРН8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані,
науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення
комплексних економічних завдань.
ПРН9.Приймати ефективні рішення за невизначених умов і
вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та
інструментарію соціально-економічних досліджень.
ПРН10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та
спеціалізоване програмне забезпечення у соціальноекономічних дослідженнях та в управлінні соціальноекономічними системами.
ПРН11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції
соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати
моделі економічних систем та процесів.
ПРН12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо
ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи
цілі, ресурси, обмеження та ризики.
ПРН13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні
наслідки управлінських рішень.
ПРН14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціальноекономічних систем.
ПРН15. Організовувати розробку та реалізацію соціально7

економічних проектів із врахуванням інформаційного,
методичного, матеріального, фінансового та кадрового
забезпечення.
ПНР16. Проектувати управлінські заходи з підвищення
конкурентоспроможності соціально-економічних систем.
ПРН17. Практично застосовувати методичні основи
педагогічної і науково-дослідної діяльності
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Відповідає
кадровим
вимогам
щодо
забезпечення
Кадрове
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
забезпечення
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти.
Науково-педагогічні працівники обов’язково підвищують
свою кваліфікацію за дисциплінами, що викладають,
відповідно до нормативних вимог та впроваджують результати
стажування і наукової діяльності у освітній процес.
Також до освітнього процесу залучаються:
- закордонні фахівці (з університетів Норвегії, Польщі,
Німеччини) шляхом освітньо-наукових семінарів у рамках
міжнародних проектів (ERASMUS+, EURASIA, NATO)
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
- представники роботодавців шляхом відкритих лекцій за
окремими темами, тематичних семінарів із залученням
широкого кола представників підприємств та студентів,
керівництва практичною підготовкою, участі у екзаменаційних
комісіях з захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої
освіти.
Відповідає технологічним вимогам щодо забезпечення
Матеріальнопровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
технічне
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері
забезпечення
вищої освіти. Навчання за ОП здійснюється в предметних
аудиторіях, спеціалізованих лабораторіях, комп’ютерних
класах та навчальних кабінетах, обладнаних відповідно до
змісту навчальних дисциплін. Освітній процес забезпечений
комп’ютерною технікою, сучасними програмними засобами,
мультимедійним та спеціальним обладнанням; студенти
мають безкоштовний доступ до мережі Інтернет та бібліотеки
уніерситету з читальними залами. До послуг студентів –
гуртожитки, спортивні зали та майданчики, пункти
харчування, літній оздоровчий табір, актова зала.
На випусковій кафедрі є навчальна лабораторія –
компьютерний клас, який укомплектований сучасним
обладнанням і програмним забезпеченням: FreeMat, Scilab,
Power Query, Fox Manager BPA, Deductor Academic, MRP
(Small Business), Scribus.
Відповідає технологічним вимогам щодо забезпечення
Інформаційне та
навчально-методичне провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері
забезпечення
8

вищої освіти:
Навчально-методичне забезпечення передбачає наявність:
затвердженої ОП, навчальних планів, робочих програм з усіх
навчальних дисциплін, програм з усіх видів практичної
підготовки;
методичних
матеріалів
для
проведення
підсумкової атестації здобувачів вищої освіти; навчальних
планів з обов’язковим вивченням української мови як окремої
навчальної дисципліни “Українська мова як іноземна”,
навчально-методичні комплекси дисциплін із відповідним
навчально-методичним контентом.
Офіційний веб-сайт https://udhtu.edu.ua (українською та
англійською момою) містить інформацію про освітні
програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні
підрозділи, правила прийому, контакти.
Ресурси науково-технічної бібліотеки доступні через сайт
бібліотеки університету: https://biblioteka.udhtu.edu.ua.
Комп’ютерна мережа університету підключена до ресурсів
Scopus та Web of Science.
Для покращення навчального процесу застосовуються
технології електронного навчання, у тому числі із
використанням сайту дистанційного навчання ДВНЗ УДХТУ
на платформі http://do.udhtu.edu.ua, де розміщені матеріали
навчально-методичного забезпечення ОП.
9 – Академічна мобільність
На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ УДХТУ та
Національна
кредитна мобільність університетами України.
Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших
закладах освіти України.
Навчання за освітньою програмою «Економіка підприємства»
Міжнародна
кредитна мобільність надає можливість студентам ДВНЗ УДХТУ отримати два
дипломи: український та польський за рівнем «Магістр».
Навчальний заклад-партнер –університет «Wyższej Szkoły
Humanitas Zarządzanie» (Польща). Польський диплом
визнаний в країнах Євросоюзу і за його межами.
Навчання іноземних Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на
загальних умовах з додатковою мовною підготовкою
здобувачів вищої
освіти
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність
2.1. Перелік компонент ОП

Код
к-ти
1

Компоненти освітньої програми (навчальні
дисципліни, курсові проекти (роботи), практики,
кваліфікаційна робота)

2
1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
1.1.

ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8

ОК10
ОК11
ОК12
ОК13

Форма
підсумкового
контролю

3

4

5,0

Екзамен

3,0

Екзамен

3,0
2,0
2,0
4,0
3,0
2,0
24,0

Екзамен
Диф. залік
Залік
Екзамен
Екзамен
Залік

4,0

Диф. залік

4,0
4,0
6,0

Екзамен + КР
Диф. залік
Диф. залік

22,5

Держ. атест.

Цикл загальної підготовки

Глобальна економіка
Аналіз, моделювання та управління інвестиційними
проектами
Методологія та організація наукових досліджень
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Психологія та методика викладання
Інноваційний розвиток підприємства
Промислова та цивільна безпека
Інтелектуальна власність
1.2.

ОК9

Кількість
кредитів

РАЗОМ за циклом 1.1
Цикл професійної підготовки

Статистичне забезпечення управління соціальноекономічним розвитком
Управління ризиком
Інформаційний менеджмент
Науково-дослідна практика
Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та
державна атестація
РАЗОМ за циклом 1.2
ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ РАЗОМ
2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

40,5
64,5

2.1. Цикл загальної підготовки
ВК1

ВК2

Дисципліни гуманітарної підготовки
РАЗОМ за циклом 2.1
2.2. Цикл професійної підготовки
Дисципліни на вибір студента (по одній з кожного
модуля)
Модуль 1
Управління продуктивністю персоналу
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4,0
4,0

Диф. залік

3,0

Екзамен

1

ВК3

ВК4

ВК5

ВК6

2
Управління розвитком компанії
Модуль 2
Конкурентоспроможність підприємства
Економічне управління підприємством
Модуль 3
Інтелектуальний бізнес
Корпоративні інформаційні системи
Модуль 4
Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень
Математичні методи і моделі ринкової економіки
Модуль 5
Переддипломна виробнича практика
Асистентська практика
РАЗОМ за циклом 2.2
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ РАЗОМ
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ
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3

4

6,0

Диф. залік+КР

3,0

Диф. залік

5,0

Екзамен

4,5

Диф. залік

21,5
25,5
90

6-й тетраместр
(15 кр. ЕСТS)

5-й тетраместр
(15 кр. ЕСТS)

2 курс, І семестр (30 кред. ЕСТS)
4-й тетраместр
(15 кр. ЕСТS)

3-й тетраместр
(15 кр. ЕСТS)

1 курс, ІІ семестр (30 кред. ЕСТS)
2-й тетраместр
(15 кр. ЕСТS)

1-й тетраместр
(15 кр. ЕСТS)

1 курс, І семестр (30 кред. ЕСТS)

2.2 Структурно-логічна схема

ОК1
5,0
ВК1
4,0

ОК6
4,0

ОК7
3,0

ОК4
2,0

ВК 3
3,0

ОК3
2,0
0К10
2,0

ОК 9
4,0

ОК3
1,0

0К10
2,0
ОК2
3,0

ОК12
6,0

ВК6
4,5
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ВК 4
3,0

ВК 3
3,0
ВК5
5,0

ОК11
4,0

ВК 2
3,0

ОК5
2,0

ОК8
2,0

ОК13
1,0

ОК13
2,0

ОК13
4,5

ОК13
15,0

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти
Вимоги до
кваліфікаційної
роботи
(за наявності)

Документи, які
отримує випускник

Атестація за освітньою програмою «Економіка
підприємства»
спеціальності
051-«Економіка»
здійснюється відкрито у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційна робота передбачає виявлення і самостійне
розв’язання
актуальної
проблеми
економіки
підприємства, що
супроводжується проведенням
наукових досліджень із
застосуванням сучасних
інформаційних і прикладних технологій.
Основні результати кваліфікаційної роботи мають бути
апробовані, опубліковані та перевірені на плагіат.
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті або у
репозитарії університету.
Випускник отримує документ встановленого зразка про
присудження йому ступеня магістра із присвоєнням
кваліфікації: Магістр, Економіка
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей навчальним компонентам освітньої програми
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ВК5

ВК4

ВК3
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Вибірковий блок
ВК1

ОК13

ОК12

ОК11

ОК10

ОК9

ОК8

ОК7

ОК6

+

ОК5

+

ОК4

ОК3

ПРН1
ПРН2
ПРН3
ПРН4
ПРН5
ПРН6
ПРН7
ПРН8
ПРН9
ПРН10
ПРН11
ПРН12
ПРН13
ПРН14
ПРН15
ПРН16
ПРН17

ОК2

ОК1

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми
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