
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



051 – Економіка 

Кваліфікація  Магістр з економіки 

Master in Economics 

Тип диплома та обсяг 

програми 

одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад Таврійський державний агротехнологічний університет 

Ліцензуюча інституція Міністерство освіти і науки України,  

Україна, пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135 

Період ліцензування 2016 рік 

Рівень програми QF for EHEA – другий цикл, EQF for LLL – 8 рівень; 

НРК України – 8 рівень 

 

А Мета програми 

 Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері економіки,які володіють 

фундаментальними знаннями та практичними навичками аналізу та оцінки 

економічнихявищ і процесів таздатні приймати ефективні рішення у 

господарській практиці.  

 

В Характеристика програми 

1 Предметна 

область 

(галузь знань) 

Економіка(05 – Соціальні та поведінкові науки) 

Дисципліни циклу загальноїпідготовки (36,7%), дисципліни 

циклу професійної підготовки (63,3%). 

Об’єктом вивчення є економічна діяльність як форма взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин для задоволення особистих та 

суспільних потреб та інтересів. 

Цілі навчання – підготовка магістрів з економіки із сучасним 

економічним мисленням, відповідними компетентностями, 

необхідними для провадження ефективної господарської 

діяльності 

Теоретичний зміст предметної області – категорії та 

концепції, що описують механізм взаємодії суб’єктів 

економіки. 

Магістр з економіки має оволодіти системою загальнонаукових 

та спеціальних методів, професійними методиками та 

технологіями, необхідними для забезпечення ефективної 

економічної діяльності на мікро- та макрорівні, а також вміти 

використовувати методи наукових досліджень. 

Інструменти та обладнання включають сучасні інформаційні 

системи і програмні продукти, необхідні для прийняття 

управлінських рішень. 



Основні предмети: мікроекономічний аналіз, інноваційний 

розвиток підприємств, макроекономічна політика. економіка 

неприбуткових організацій, ділова іноземна мова, кон’юнктура 

світових ринків. 

2 Фокус  

програми: 

загальний/ 

спеціальний 

Загальна вища освіта в галузі економіки. Акцент програми на 

формуванні навичокефективного ведення бізнесу в умовах 

невизначеності, посилення конкуренції та економічної 

глобалізації, а також здатності критично осмислювати сучасні 

трансформації 

3 Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна. 

4 Особливості 

програми 

Програма спрямована на глибоке оволодіння теоретичними 

знаннями та навичками їх практичного застосування у різних 

сферах економіки, набуття досвіду поглибленого аналізубізнес-

процесів як всередині країни, так і за її межами, а також на 

формування інноваційно-спрямованогоспособу мислення на 

засадах соціальної відповідальності. 
 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштув

ання 

Працевлаштування в організаціях та на підприємствах будь-якої 

форми власності, у навчальних закладах та науково-дослідних 

установах; в органах державного та муніципального управління, 

різноманітних службах апарату управління; у структурах, в 

яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають 

власну справу;в міжнародних організаціях та комерційних 

структурах, що виходять на зовнішній ринок, у недержавних 

організаціях таустановах;в консультаційних центрах, 

консалтингових організаціях; в економічних відділах 

фінансово-кредитних установ; у науково-виробничо-технічних 

комплексах; у транснаціональних корпораціях та фінансово-

промислових групах; у технопарках; в установах інституту 

дорадництва та сприяння підприємництву. 

Випускники можуть працювати на посадах: економіст (2441.2) 

/головний економіст (1231), економіст з договірних та 

претензійних робіт (2441.2), економіст з планування (2441.2); 

аналітик комп’ютерного банку даних (2131.2); асистент 

(2310.2), викладач вищого навчального закладу(2310.2); 

викладач професійного навчально-виховного закладу (2320), 

викладач професійно-технічного навчального закладу (2320); 

методист з економічної освіти (2351.2);викладач (методи 

навчання (2351.2), фахівець з ефективності підприємництва 

(2419.2),фахівець з державних закупівель (2419.2),фахівець з 

розширення ринку збуту (2419.2); молодший науковий 

співробітник (економіка) (2441.1), науковий співробітник 

(економіка) (2441.1), науковий співробітник-консультант 



(економіка) (2441.1),консультант з економічних питань (2441.2), 

консультант із зовнішньоекономічних питань (2419.2), 

консультант з ефективності підприємництва(2419.2);радник 

(органи державної влади) (2419.3);економічний радник (2441.2); 

оглядач з економічних питань (2441.2) 

2 Продовження 

освіти 

 навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти; 

 освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у тому числі 

і за кордоном), що містять додаткові освітні компоненти. 

 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

 студоцентроване навчання на основі компетентнісного 

підходу з використанням платформи Moodle; 

 комбінація лекцій, семінарських та практичних занять із 

розв’язанням ситуаційних завдань, що розвивають 

аналітичні здібності та навички працювати в колективі; 

 самостійне навчання.  

2 Система 

оцінювання 

Поточне опитування, тестовий контроль, захист звіту з 

практики, захист курсової роботи. 

3 Форма 

контролю 

успішності 

навчання 

 

Підсумковий контроль – іспити в письмовій формі з 

подальшою усною співбесідою та заліки з урахуванням 

накопичених балів поточного контролю. 

Державна атестація – підготовка та захист магістерської 

дипломної роботи. 

 

Е  Програмні компетенції 

1 Загальні 

(універсальні) 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій  

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

розуміння принципів розвитку економіки та суспільства 

Здатність до навчання та готовність постійно підвищувати 

рівень своїх знань 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу економічної 

інформації з різних джерел, проведення глибоких досліджень 

Вміння використовувати новітні комп’ютерні інформаційні 

технології та прикладні програмні продукти у сфері професійної 

діяльності 

Здатність застосовувати набуті знання в практичних 

ситуаціях, гнучкість у прийнятті рішень та швидка адаптація до 

змін 

Здатність виявляти ініціативу, генерувати нові ідеї та нести 

відповідальність за їхню реалізацію 

Вільне володіння державною та іноземною мовою 

Навички толерантної міжособистісної взаємодії, спільної 



роботи в команді 

 

2 Спеціальні 

(фахові) 

Здатність до проведення системного дослідження 

зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності суб’єкта 

господарювання 

 Здатність розраховувати економічну ефективність 

підприємницьких та інвестиційних проектів, оцінювати 

альтернативи з урахуванням ризиків 

Уміння здійснювати аналіз діяльності суб’єкта 

господарюванняз урахуванням фактору часу, виявляти тренди 

економічного розвитку 

Здатність до проведення моніторингу та прогнозування 

ринкової кон’юнктури вітчизняного та світового ринків 

Здатність реалізовувати знання вітчизняного  та 

міжнародного законодавства при розробці та реалізації бізнес-

проектів 

Вміти використовувати математичний апарат для розробки 

оптимізаційних моделей розвитку 

Навички обґрунтування пропозицій щодо прийняття 

ефективних управлінських рішень у сфері економічної 

діяльності та запровадження антикризових заходів 

Усвідомлення пріоритетності ресурсозберігаючих 

технологій, безпеки виробництва та охорони праці у практиці 

господарювання 

Здатність до науково-дослідної роботи та впровадження її 

результатів у сферу професійної діяльності 

 Вміння складати аналітичні довідки, звіти та інші 

професійні документи 

F Програмні результати навчання 

 - знання різних методик економічного аналізу, вміння їх правильно застосувати 

та узагальнювати отримані результати; 

- вміння діагностувати конкурентне середовище та виявляти рівеньйого впливу 

на об’єкт господарювання; 

- вміння проаналізувати ресурсне забезпечення виробничої діяльності та оцінити 

результати господарської діяльності; 

- здатність розробляти стратегію розвитку  підприємства / регіону / 

територіальної громади / галузі, виділяти пріоритети та формувати «дерево 

цілей» у середньо- та довгостроковій перспективі; 

- здатність виявляти тенденції змін зовнішнього середовища, у тому числі 

міжнародного характеру; 

- вміння розробляти плани діяльності підрозділів підприємства; 

- здатність розраховувати економічну ефективність проектів, оцінювати ризики та 

вибирати альтернативи; 

- вміння складати бізнес-плани реалізації підприємницьких намірів; 

- вміння складати контракти та вести необхідну документацію у сфері 



економічної діяльності; 

- здатність раціонально розподілити повноваження та компетенції у структурі  

 

 

 


