Код і назва спеціальності(напряму): 051 Економіка
Назва спеціалізації: "Економіка підприємства"
Код і назва галузі знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: магістр наук із економіки підприємства
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: другий (магістерський), відповідає сьомому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь магістра за
умови наявності в неї повної бакалаврської освіти. 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 – захист магістерської
роботи.
Програмні результати навчання: Формувати методику проведення комплексної
економічної діагностики діяльності підприємства. Визначати сукупність аналітичних показників
і критерії їх оцінювання. Групувати економічні показники діяльності за напрямами діагностики
діяльності підприємства. Проводити збирання, оброблення та систематизацію планових,
облікових та звітних даних. Проводити розрахунки аналітичних і оцінних показників на підставі
отриманих даних. Обґрунтовувати рішення щодо визначення ефективності діяльності
підприємства. Визначати резерви виробництва за підрозділами та виробами, елементами витрат.
Розробляти заходи щодо економного використання наявних ресурсів. Розраховувати економічну
ефективність від запровадження режиму економії використовуваних у виробництві ресурсів.
Визначати поточну, проектну, середньорічну та резервну виробничу потужність підприємства та
його цехів. Виявляти резерви виробничої потужності підприємства. Оптимізувати організацію
виробництва продукції на підприємстві. Визначати достатній рівень забезпечення ресурсами
додаткового випуску продукції. Розраховувати фактичний та прогнозний рівень продуктивності
праці на підприємстві. Визначати чисельність персоналу підприємства за категоріями,
підрозділами, професіями і посадами. Установлювати наявні резерви підвищення
продуктивності праці на підприємстві та в його підрозділах. Розраховувати трудомісткість
виробничої програми підприємства. Обґрунтовувати рішення щодо встановлення планових
нормативів підвищення продуктивності праціПередбачати порядок складання кошторисів і
калькуляцій промислової продукції. Визначати калькуляційні статті та розраховувати витрати за
ними. Складати кошториси витрат. Визначати склад витрат, що включаються в ціну готової
продукції. Розраховувати проектну ціну продукції на підставі кошторисів і калькуляцій.
Обґрунтовувати прогнозований прибуток і розрахункову рентабельність у ціні продукції.
Розробляти організаційно-методичні документи щодо впровадження внутрішньогосподарського
розрахунку. Аналізувати та оцінювати ефективність функціонування внутрішньогосподарського
розрахунку на підприємстві. Виявляти недоліки в організації та методології проведення
внутрішніх розрахунків між підрозділами підприємства. Готувати рішення щодо вдосконалення
та підвищення ефективності діяльності підрозділів у межах внутрішньогосподарського
розрахунку. Визначати документообіг на підприємстві, порядок проходження планової,
облікової і звітної документації. Оптимізувати інформаційні та документальні потоки.
Розробляти й уніфікувати форми планової, облікової та звітної документації підприємства.
Здійснювати систематизацію, каталогізацію та кодування планово-економічної документації.
Здатність до працевлаштування: Робочі місця в університетах або наукових
організаціях, наукові посади у сфері управління та досліджень, у фінансових компаніях,
страхових компаніях, державних установах, на промислових підприємствах. Магістр
спеціальності 051 Економіка може займати посади: економіста; економіста з планування;
економіста обчислювального центру; економічного радника; консультанта з економічних

питань; оглядача з економічних питань; фахівця з управління проектами та програмами у сфері
матеріального (нематеріального) виробництва; інженера з організації керування виробництвом.
Доступ до подальшого навчання: Докторські програми в економіці.
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

