Код і назва спеціальності(напряму): 051 «Економіка»
Назва спеціалізації: Економіка підприємства
Код і назва галузі знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: бакалавр з економіки підприємства
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) відповідає шостому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь бакалавра за
умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або освіти за освітньою програмою
молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю. За умови, що попередній рівень отримано в
іншій країні, необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – державний іспит та
випускна робота.
Програмні результати навчання: аналітична діяльність - формувати й обробляти
інформаційну базу аналізу, установлюючи форми подання і способи опрацювання; формувати й
обробляти необхідну інформаційну базу щодо конкурентного галузевого середовища
підприємства; опрацьовувати параметри становища підприємства у порівнянні з конкурентами,
визначати конкурентні переваги; аналізувати використання ресурсів; оцінювати результати
господарської діяльності підприємства, його підрозділів.
Планова діяльність - стежити за явищами і процесами, з’ясовувати їх чинники; збирати
інформацію щодо тенденцій змін зовнішнього середовища; Формувати інформаційну базу для
прогнозів ситуацій у зовнішньому середовищі; проводити ресурсне обгрунтування певних
аспектів реалізації стратегії підприємства; забезпечувати інформаційну підтримку процесів
формування стратегії підрозділів підприємства – суб'єктів ринку (стратегічних одиниць);
конкретизувати певні аспекти стратегії підприємства у відповідних показниках довгострокових
планів, проводити їх ресурсне обґрунтування; розраховувати показники планів діяльності
підприємства та його підрозділів; визначати економічну ефективність проектів; розробляти
складові бізнес-планів; вивчати й аналізувати досвід та інновації
щодо методичного
забезпечення планування; розробляти адекватні передбаченим цілям пропозиції щодо складу
показників, методів їх розрахунку та форм подання.
Організаційна діяльність - виявляти та встановлювати можливості оптимізації матеріальних
потоків підприємства; обґрунтовувати форми організації виробництва і праці; формувати
інформаційне забезпечення управління підприємством чи його підрозділами; обґрунтовувати
альтернативні варіанти управлінських рішень; готувати інформаційну базу щодо виконання
управлінських рішень; обґрунтовувати внутрішні трансфертні ціни з урахуванням
економічного статусу підрозділі; формувати інформаційну базу з питань впливу факторів
зовнішнього
середовища
на
діяльність
підприємства;
вивчати
можливості
зовнішньоекономічних зв'язків, вести пошук перспективних іноземних партнерів; оцінювати
ефективність системи мотивації персоналу на підприємстві; обґрунтовувати раціональні форми
і системи оплати праці з урахуванням конкретних умов діяльності працівників; розробляти
систему участі працівників у прибутку підприємства; передбачати інші форми морального й
матеріального заохочення; застосовуючи методи спостереження та контролю, визначати
потенційно небезпечні ділянки виробництва, види виробничих процесів та елементи
природного середовища, що можуть створювати загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.
Обліково-статистична - збирати й систематизувати інформацію про стан виконання планових
завдань по структурних підрозділах і підприємству в цілому; вести управлінський облік витрат
підрозділів і підприємства в постатейному розрізі; готувати статистичну звітність підприємства
з економічних питань.
Здатність до працевлаштування: Бакалавр спеціальності 051 «Економіка» може

займати посади в державних установах, на промислових підприємствах, та компаніях, малих
підприємствах та інститутах технологічного й інформаційного сектора (дослідник,
забезпечення якості, комерція): техніка з планування; техніка з обліку; техніка з підготовки
виробництва; техніка з праці; техніка з нормування праці; ревізора з виробничо-технічних і
економічних питань; фахівця з фінансово-економічної безпеки; організатора із збуту;
інспектор з цін; асистента економіста-демографа; асистент економіста-статистика;
організатор діловодства.
Доступ до подальшого навчання: Бакалавр спеціальності 051 «Економіка» може
продовжувати навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальністю
«Економіка» та іншими.
Випускна кафедра: кафедра економіки та підприємництва
Інститут/факультет: інститут економіки і управління СНУ ім. В.Даля
Керівник освітньої програми: к.е.н., доцент Семененко Інна Максимівна,
isemenenko@ukr.net, +380955324142

