
Профіль освітньої програми 

Загальна інформація
Офіційна назва 
освітньої програми

Економіка підприємства

Спеціальність 051 Економіка
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Магістр, магістр з економіки

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 
1 рік 4 місяці

Наявність 
акредитації

- Міністерство освіти і науки України; 
- Сертифікат про акредитацію: серія УД, № 21002001; 
- строк дії до 1 липня 2023 р.

Цикл/рівень  Другий (магістерський) рівень
НРК України – 8 рівень
FQ-EHEA –другий цикл
ЕQF-LLL –7 рівень

Вимоги до рівня 
освіти вступника

Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста
загальні правила щодо передумов вступу

Мова(и) викладання Українська, англійська
Термін дії освітньої 
програми

5 років

Мета освітньої програми
Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки,
які  володіють  сучасним  економічним  мисленням,  теоретичними
знаннями  і  прикладними  навичками  та  здатні  вирішувати
дослідницькі  й  управлінські  завдання  і  проблеми  функціонування
економічних систем різного рівня, зокрема підприємств за видами
економічної  діяльності;  забезпечити  набуття  студентами
компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності

Характеристика освітньої програми
Предметна область Загальні  закони та  тенденції  економічного  розвитку,  мотивація  та

поведінка  суб’єктів  ринку;  передові  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

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна  

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Загальнонаукові  та  специфічні  методи  пізнання  і  дослідження;
математичні,  статистичні,  якісні  методи  економічного  аналізу;
соціологічні,  експертного  оцінювання,  анкетуваня;  економіко-
математичне  моделювання,  прогнозування;  інформаційно-
комунікаційні  технології,  спеціальне  програмне  забезпечення;
методи  дослідницької  діяльності  та  презентації  результатів
Програма  спрямована  на  розробку,  впровадження  та
інструментально-аналітичне  забезпечення  систем  управління
діяльністю  підприємства,  зокрема  будівельного  підприємства  та



підприємств  інфраструктури  міста,  поглиблене  економічне
обґрунтування  управлінських  рішень  з  метою  забезпечення
ефективного функціонування та розвитку суб’єктів господарювання.
Економіка,  будівельне підприємство,  підприємства  інфраструктури
міста, економіка міста, економічний розвиток підприємства

Особливості 
програми

-

Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

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. Можливості професійної сертифікації.

Подальше навчання Здобуття ступеня доктора філософії
Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

Лекції,  практичні  роботи,  лабораторний  практикум,  дослідження,
самостійна  робота  з  методичним  забезпеченням  дисциплін  та
ініціативна  самостійна  робота,  виконання  індивідуальних  робіт.
Наукове  керівництво,  підтримка  і  консультування  при  підготовці
кваліфікаційної роботи магістра.  студентсько-центроване навчання,
самонавчання. 

Оцінювання Система  оцінювання  включає  письмові  та  усні  екзамени,  заліки,
поточний та підсумковий контроль, презентації,  захист розрахунково-
графічних  робіт,  курсових  робіт  і  проектів.  Апробація  результатів
досліджень  на  наукових  конференціях.  Публікація  результатів
досліджень  у  наукових  виданнях.  Атестація  здійснюється  у  формі
публічного захисту магістерської  роботи.

Програмні результати навчання
Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом 

РН1.  Знати  теоретичні  та  прикладні  засади  функціонування
підприємства,  та  технологій  прийняття  управлінських  рішень,
управління ресурсами.
РН2. Знати та уміти використовувати нормативно-правові акти, що
регулюють діяльність підприємства.
РН3.  Знати  основні  засади  національної  безпеки  в  межах  своєї
професійної компетенції.
РН4. Знати та уміти визначати пріоритетні  напрями впровадження
електронного урядування та розвитку електронної демократії.
РН5.Використовувати  методологію  та  інструментарій  управління:
інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю.
РН6.  Уміти  використовувати  сучасні  методи наукового пізнання  і
здійснювати  наукові  дослідження  в   діяльності  економіки
підприємства.
РН7.  Уміти  попереджати  та  нейтралізувати  виклики  і  загрози
національним інтересам України.
РН8. Уміти визначати ефективні  напрями розвитку підприємства.
РН9.  Уміти  критично  осмислювати  проблеми  та  розв’язувати
складні завдання щодо ефективного функціонування підприємства.
РН10.  У  складі  робочої  групи  на  основі  принципів  системного
аналізу  та  комплексного  підходу  готувати  програмні  документи
щодо розвитку підприємства.
РН11. Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні
технології у фаховій сфері.



РН12. Знати іноземну мову. 
РН13.  Здійснювати  ефективну  комунікацію  в  фаховій  сфері  на
засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
РН14. Уміти ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на
різних рівнях функціонування підприємства.
РН15.  Уміти  представляти  та  презентувати  для  широкого  загалу
економічні результати діяльності підприємства. 

Програмні
результати
навчання,  визначені
вищим  навчальним
закладом 

РН16. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-
аналітичні  матеріали,  необхідні  для  вирішення  комплексних
економічних завдань.
РН17.  Обгрунтовувати  рішення  в  умовах  невизначеності,  що
потребують  застосування  нових  підходів  та  економіко-
математичного  моделювання  і  прогнозування  на  будівельних
підприємствах та підприємствах інфраструктури міста.  
РН18.  Застосовувати  сучасні  інформаційні  технології  в  соціально-
економічних дослідженнях.
РН19.  Формулювати  нові  гіпотези  та  наукові  задачі  у  сфері
економіки  будівництва,  вибирати  належні  напрями  і  відповідні
методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси.
РН20.  Обгрунтовувати  управлінські  рішення  щодо  ефективного
розвитку суб 'єктів господарювання.
РН21.  Оцінювати  можливі  ризики,  соціально-економічні  наслідки
управлінських  рішень  на  будівельних  підприємствах  та
підприємствах інфраструктури міста.
РН22.  Застосовувати  наукові  підходи  до  формування  та
обґрунтування  ефективних  стратегій  в  економічній  діяльності  на
будівельних підприємствах та підприємствах інфраструктури міста
РН2З. Володіти інструментальними засобами програмних платформ
імітаційного моделювання.
РН24.  Застосовувати  сучасні  програмні  платформи  для  розробки
імітаційних  моделей  та  реалізації  модельних  експериментів  на
будівельних підприємствах та підприємствах інфраструктури міста.
РН25.  Володіти  методами  спостереження,  опису,  ідентифікації,
класифікації  та  оцінки  інформації;  інструментарієм  аналізу,
моделювання,  проектування  для  виконання  завдань  дослідження
та/або управління.
РН26.  Вміти  визначати,  аналізувати  та  поєднувати  інформацію  з
різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити
нову форму вторинної інформації.
РН27.  Встановлювати  економічні  зв'язки  між елементами системи
управління  підприємством,  володіти  технологіями  інтегрованого
управління  матеріальними,  інформаційними  та  фінансовими
потоками підприємства.
РН28.  Вміти  обґрунтовувати  фінансові  результати  діяльності
підприємствана   будівельних  підприємствах  та  підприємствах
інфраструктури міста.
РН29.  Вміти  застосовувати,  розробляти  та  удосконалювати
методичний  інструментарій  і  стандарти  економічної  роботи  на
підприємстві.
РН30.  Вміти  оцінювати  ефективність  інноваційно-інвестиційних
проектів і розробляти плани їх реалізації.
РН31.  Вміти  оцінювати  рівень  економічної  безпеки  бізнесу,
обстежувати  динаміку  ринкової  кон’юнктури  й  узагальнювати
розвиток  ситуацій  з  метою  забезпечення  конкурентоспроможності



підприємства.
РН32. Вміти застосовувати інструменти аналітичного забезпечення
сучасних  систем  управління  з  урахуванням  особливостей
функціонування  та  розвитку  суб’єктів  господарювання  в  умовах
невизначеності.
Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове 
забезпечення

 Основний  склад  викладачів  освітньої  програми  складається  з
науково-педагогічних  працівників  кафедр  Харківського
національного  університету  міського  господарства  імені  
О.М.  Бекетова.  Лектори,  які  викладають  у  рамках  програми,  є
активними і визнаними вченими, які публікують праці у вітчизняній
і  зарубіжній  науковій  пресі,  мають  відповідну  професійну
компетентність і досвід в галузі викладання, наукових досліджень і
педагогічної діяльності. 
Практико-орієнтований  характер  освітньої  програми  передбачає
широку  участь  фахівців-практиків,  що  відповідають  напряму
програми, а також залучення до викладання компетентних експертів
високого рівня. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення

Навчальний  процес  за  освітньою  програмою  відбувається  в
аудиторіях,  обладнаних  аудіовізуальною  та  мультимедійною
апаратурою і необхідними технічними засобами. 
Навчальні  заняття  проводяться  у  комп’ютерних  аудиторіях   та  у
спеціалізованих  комп’ютерних  навчальних  аудиторіях,  оснащених
ліцензійними  операційними  системами  від  Microsoft  та  пакетами
прикладного програмного забезпечення від Microsoft.

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення

Навчальний  процес  забезпечується  навчально-методичними
комплексами  дисциплін,  які  містять  методичні  розробки  до
семінарських,  практичних  занять,  лабораторних  практикумів,
методичні вказівки до самостійної  роботи студентів,  індивідуальні
завдання  практичної  спрямованості;  методичними  матеріалами  до
написання  курсових  та  дипломних  робіт,  проходження  практик,
завдання  для  контролю  знань  (екзаменаційні  білети,  тестові
завдання,  модульні,  комплексні  контрольні  роботи).  Також
викладачі готують та забезпечують видання авторських підручників,
навчально-методичних посібників та монографій.

Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

На загальних підставах в межах України.

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

Партнерами кафедри є такі навчальні заклади:
1. Uniwersytet Łódzki, Университет міста Лодзь, Польща,
2.  Організації:  Польсько-українська  фундація  співпраці  ПАУСІ,
Kiev, Warsaw; Institute of Certified Financial Managers, ICFM (UK) in
Russia, Moscow; CRDF Global, Kiev Office; 

Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти

Можливе, після вивчення курсу української мови  “Українська мова
як іноземна” 


