
 
освітньо-професійної програми «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 

спеціальність 051«ЕКОНОМІКА» 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 
Тип диплома та обсяг програми Одиничний, 90 кредитів ЄКТС за 1,5 року 

Вищий навчальний заклад Львівський торговельно-економічний університет 

Акредитаційна установа Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації Термін дії сертифікату про акредитацію освітньої  діяльності до 1 

липня 2025 р. 

Рівень програми ЕQF-LLL – 7 рівень, QF-EHEA – другий цикл, 

HPK – 7 рівень 

Кваліфікація  магістр з економіки підприємства   

А Ціль програми 

 Забезпечення підготовки фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, 

теоретичними знаннями, професійними вміннями та дослідницькими навичками в галузі 

економіки, які необхідні для розв’язання завдань предметної області діяльності. 

В  Характеристика програми 

1 Предметна область
 

Економіка 

2 
Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Загальна: Формування системи знань та інформаційно-аналітичних, 
комунікативних, організаторських, підприємницьких, дослідницьких 
навичок комплексного вирішення завдань щодо побудови механізму 
функціонування та управління соціально-економічними процесами та 
системами. 

3 
Орієнтація 

програми 

Набуття професійної компетентності зі спеціальності з орієнтацією на 
розвиток професійно-особистісного і науково-дослідного мислення, 
інтеграцію знань на міждисциплінарній основі, врахування специфіки 
соціально-економічних процесів в економіці в умовах глобалізації, 
системних аспектів економічного середовища та функціональних 
зв’язків між суб’єктами господарювання. 

4 
Особливості 
програми 

Програма забезпечує отримання поглиблених знань з дослідження 
соціально-економічних процесів та систем з акцентом на формування 
теоретичного базису, прикладних та дослідницьких навичок з економіки 
підприємства, враховуючи особливості глобалізації світового 
господарства, соціального і економічного партнерства, ресурсного 
забезпечення бізнес-процесів. Виконується в активному дослідницькому 
середовищі, є мобільною за програмою “Подвійний диплом”. 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1  Працевлаштування  

Зайнятість на посадах управлінського рівня в економічних, фінансових 
та аналітичних підрозділах підприємств і організацій різних видів 
економічної діяльності та форм власності; академічних та галузевих 
науково-дослідних організаціях; навчальних закладах загально-
освітнього, початкового та бакалаврського рівня вищої освіти. 
Самостійне працевлаштування. 

2 Продовження освіти  
Можливість навчання за програмою другого циклу за економічним 
напрямом знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або 
суміжною – магістерські (освітньо-наукові / освітньо-професійні) 



програми вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати 
додаткову післядипломну освіту. 

 

D Стиль та методика навчання 

1  
Підходи до 
викладання та 
навчання 

Студентоцентрований, проблемно-орієнтований, комунікативний, 
міждисциплінарний, інноваційно-підприємницький, адміністративно-
діловий. 
Лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота студента, 
проходження практики, виконання дипломної роботи, інтерактивне 
спілкування з викладачами, ділові ігри, есе, презентації, самопідготовка 
через мережу Інтернет у Центрі дистанційного навчання Львівського 
торговельно-економічного університету. 

2  
Система 
оцінювання  

Поточне опитування, тестовий контроль, презентація результатів наукових 
робіт, захист звітів з практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік.  
Підсумкова атестація – захист дипломних робіт. 

 

E Програмні компетентності 

1. 
Загальні 
(універсальні) 

 Здатність до інноваційного мислення.  

 Здатність розуміння глобальних явищ і процесів.  

 Здатність до вирішення соціально-економічних проблем, обґрунтування 
та прийняття управлінських рішень.  

 Дослідницька здатність.  

 Здатність до системного мислення.  

 Адміністративні та ділові здатності.  

 Комунікабельність та здатність працювати в команді.  

 Ініціативність та підприємливість.  

 Потенціал до подальшого навчання. 

2  
Спеціальні 
(фахові)  

 Організаційні здатності. Компетентності переговорів, консультацій, 
зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття 
узгоджувальних рішень у системі міжособистісних, міжгрупових та 
міжорганізаційних соціально відповідальних економічних відносин; 
раціонального підходу до формування структури потенціалу та розвитку 
системи управління господарською (науковою, освітньою) діяльністю.  

• Аналітичні фахові здатності. Компетентності системного та 
економетричного аналізу, співставлення результатів, діагностування 
тенденцій та вмілого формування висновків про характер розвитку 
економічних процесів; об’єктивного визначення рівня впливу середовища 
на діяльність суб’єкта економіки та розроблення стратегічних програм 
підвищення конкурентоспроможності, адаптації і розвитку.  

• Здатності планувати, прогнозувати, моделювати. Компетентності 
стратегічного моделювання трансформаційних перетворень, наведення 
дієвих і обґрунтованих прогнозних припущень, модифікацій та 
достовірного виявлення майбутніх потреб у системі економічних 
відносин. Здатність проводити самостійні дослідження на основі 
використаних методів економіко-математичного моделювання. 

• Здатності контролювати. Компетентності управлінського контролю 
забезпечення досягнення цілей, співвіднесення їх з очікуваними 
результатами, спостереження за керованими об’єктами, розроблення 
заходів із удосконалення економічних процесів та забезпечення 
економічної безпеки. Здатність ухвалювати і контролювати організаційно-
управлінські рішення, готовність нести за них відповідальність. 

 Менеджерські здатності. Компетентності ефективного проектування, 
впровадження та реалізації заходів реформування системи економічних 
відносин; розроблення та реалізації програм активізації економічної  



 
 


