
Звіт за результатами проведеного громадського обговорення проєкту 
«Освітньо-професійної програми зі спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації "Економіка підприємства"» , 

 (другий (магістерський) рівень вищої освіти), яка вводиться в дію у 2021 році. 
№ Назва, номер пункту, 

підпункту, до якого 
пропонуються 
зауваження / 

пропозиції 

Автор (ри) пропозиції Зауваження / пропозиції Враховано / відхилене 

1 Е  Програмні 
компетентності. 
Спеціальні 
(предметні, фахові) 
компетентності 

К. В. Войковська  
(керівник планово-
економічного відділу 
ЧАО  «ПО 
«Стальканат-Силур» 

При підготовці магістрів з 
економіки підприємства необхідно 
цілеспрямовано формувати 
компетентності, що забезпечують  
урахування комплексного 
характеру задач, що виникають, та 
можливість оцінки впливу 
запропонованих рішень на 
ефективність діяльності 
підприємства та його 
конкурентоспроможність. 

Враховано. 
СК7.(К1,АВ1) Здатність обґрунтовувати управлінські 
рішення щодо ефективного функціонування та 
розвитку суб’єктів господарювання.  
ОК в ОПП 2021 р.: "Економічне управління 
підприємством", "Економічна      діагностика", 
"Управління проєктами", "Управління розвитком 
підприємства". 
СК13.(ЗН2,УМ1) Здатність до виявлення, 
аналізування, структурування проблем розвитку 
обраної спеціальної області дослідження діяльності 
підприємства та обґрунтування управлінських рішень 
щодо їх розв’язання.  
ОК в ОПП 2021 р.: "Економічна      діагностика", 
"Управління конкурентоспроможністю 
підприємства". 
СК15.(ЗН2,УМ1) Здатність визначати тренд 
конкурентоспроможного розвитку підприємства, 
обґрунтовувати параметри окремих напрямків 
розвитку, опрацьовувати економічні характеристики 
альтернативних шляхів їх реалізації. 
ОК в ОПП 2021 р.: "Управління 
конкурентоспроможністю підприємства". 

2 F   Програмні 
результати навчання 

Ю.С. Баташова 
(керівник фінансової 
служби ТОВ «Цемент» 
(Група CRH Plc.) 

Сучасний економіст виконує на 
підприємстві аналітико-
консультативну функцію, а 

Враховано. 
ПРН7.(ЗН1,ЗН2,УМ1,К1,К2,АВ1) Обирати ефективні 
методи управління економічною діяльністю, 



рішення, які приймаються ним 
повинні обґрунтовувати  як вибір 
шляхів подальшого розвитку, так 
й оцінку сучасного стану 
підприємства. Важливим 
безумовно є фінансове 
забезпечення рішень, які 
приймаються, оцінка їх 
ефективності. Саме тому здобувачі 
повинні вміти працювати з 
фінансовою документацією, 
володіти методикою 
бюджетування, володіти методами 
управлінського обліку та 
управління інвестиційними 
проєктами, вміти визначати 
релевантну інформацію для 
окремих управлінських задач. 

обґрунтовувати пропоновані рішення на основі 
релевантних даних та наукових і прикладних 
досліджень.  
ОК в ОПП 2021 р.: "Поведінкова та соціальна 
економіка", "Економічне управління підприємством", 
"Економічна      діагностика", "Управління 
проєктами", "Управління розвитком підприємства". 
ПРН12.(ЗН1,ЗН2,УМ1,К1,АВ1,АВ3) Обґрунтовувати 
управлінські рішення щодо ефективного 
функціонування та розвитку суб’єктів 
господарювання, враховуючи цілі, ресурси, 
обмеження та ризики.  
ОК в ОПП 2021 р.: "Економічне управління 
підприємством",  "Управління розвитком 
підприємства", "Управління 
конкурентоспроможністю підприємства". 
ПРН15.(ЗН1,УМ1,К1,АВ1,АВ3) Організовувати 
розробку та реалізацію соціально-економічних 
проєктів та бізнес-проектів із врахуванням 
інформаційного, методичного, матеріального, 
фінансового та кадрового забезпечення. 
ОК в ОПП 2021 р.: "Комп’ютерне моделювання 
складних економічних систем",  "Управління 
проєктами",  "Переддипломна практика". 
ПРН20.(ЗН1,УМ1,АВ1) Вміти застосовувати 
інструменти аналітичного забезпечення сучасних 
систем управління з урахуванням особливостей 
функціонування та розвитку суб’єктів 
господарювання в умовах невизначеності. 
ОК в ОПП 2021 р.: "Економічна      діагностика", 
"Управління проєктами", "Управління розвитком 
підприємства", "Переддипломна практика". 
Також в ОПП 2021р. є вибіркові дисципліни 
фінансового спрямування: "Антикризове управління 



підприємством", "Економічна безпека бізнесу", 
"Контролінг", "Фінансовий менеджмент". 

3 F   Програмні 
результати 
навчання 

О.В. Галкін,  
С.Г. Мурадова 
(студенти гр.ОП-
151м, випуск 2020 
року) 

Вважаємо край важливим під час 
навчання набуття не тільки знань, 
а й навичок у рішенні 
організаційно-економічних питань 
щодо реалізації  комплексних 
завдань  на підприємстві. 

Враховано. 
ПРН4. Розробляти та управляти соціально-
економічними проектами та комплексними діями з 
урахуванням їх цілей,очікуваних соціально-
економічних наслідків, ризиків, законодавчих, 
ресурсних та інших обмежень. 
ОК в ОПП 2021 р.: " Управління проєктами", " 
Управління розвитком підприємства", Тренінг-курс 
"Організація розробки та реалізації соціально-
економічних проєктів", "Переддипломна практика". 
ПРН13. Оцінювати можливі ризики, соціально-
економічні наслідки управлінських рішень 
ОК в ОПП 2021 р.: " Комп’ютерне моделювання 
складних економічних систем", "Економічне 
управління підприємством", " Управління розвитком 
підприємства", Тренінг-курс "Організація розробки та 
реалізації соціально-економічних проєктів", 
"Переддипломна практика". 
ПРН15. Організовувати розробку та реалізацію 
соціально-економічних проєктів та бізнес-проектів із 
врахуванням інформаційного, методичного, 
матеріального, фінансового та кадрового 
забезпечення. 
ОК в ОПП 2021 р.: "Управління проєктами",  
"Управління бізнес-процесами підприємства", 
Тренінг-курс "Організація розробки та реалізації 
соціально-економічних проєктів", "Обґрунтування та 
експертиза бізнес-проектів". 
 

  


