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До 01.07.2024р. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

http://math.mdu.edu.ua/ 

2 -  Мета освітньої програми 

Метою програми - підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі 

і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

3 - Характеристика освітньої програми 

 
Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (занаявності) 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна магістра 

 

 

 

 

 

 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування, 

спеціальності 073 Менеджмент 

Особливості програми Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з 

моделювання інноваційно-орієнтованого економічного розвитку 

підприємств та організацій, формування суспільної думки, 

прийняття ефективних управлінських рішень. 

http://math.mdu.edu.ua/


4 –Придатність випускників працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Професійна діяльність у сфері управління та адміністрування. 

Наукова діяльність у наукових закладах і підрозділах. Викладацька 

діяльність в системі освіти.2441.2 – «Економіст. Економіст з 

міжнародної торгівлі. Економіст з матеріально-технічного 

забезпечення».  

2419.2 – «Економіст із ціноутворення»  

2419.2 – «Консультант із зовнішньоекономічних питань»  

3411 – «Маклер біржовий»  

2419.2 – «Економіст із збуту»  

3419 – «Інспектор торговельний»  

1475.4 – «Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності»  

− економіст із зовнішньоекономічної діяльності,  

− торговий брокер (дилер),. 

Подальше навчання Можливість продовження навчання за програмою третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти  

5 – Викладання та оцінювання 

 
Викладання та навчання Основні підходи, методи та технології, які використовуються в 

даній програмі: студентсько-центроване навчання, самонавчання, 

проблемно- орієнтоване навчання, навчання через стажування. 

 

 

 Оцінювання Усні та письмові екзамени, практика, есе, презентації, курсові 

роботи, кваліфікаційна робота. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

Компетентність (ІНК) 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

менеджменту або у процесі навчання, що передбачають 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності); 

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезурезультатів досліджень 



Спеціальні 

Компетентності (СК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів; 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація визначає подальші напрями 

розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та 

плани; 

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменджменту 

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку 

ресурсів організації; 

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління; 

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати  їх в 

процесі управління людьми; 

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість; 

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом. 

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію; 

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. 

 
7- Програмні результати навчання 

 



8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Кваліфіковані науково-педагогічні працівники, які забезпечують 

реалізацію освітньо-професійної програми, відповідають 

профілю і напряму дисциплін, що викладаються. Вони мають 

належний стаж педагогічної роботи та практичний досвід. До 

навчального процесу залучаються професіонали з досвідом 

дослідницької, управлінської та роботи за фахом. Підготовка 

магістрів на лекціях та практичних заняттях забезпечують 

доктори економічних наук, професори, кандидати економічних 

наук, доценти. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальний процес за освітньою програмою відбувається в 

аудиторіях обладнаних аудіовізуальною апаратурою і 

необхідними технічними засобами навчання. У навчально-

науковій роботі за освітньою програмою використовується  

технічних засобів.Навчальні заняття проводяться у ___ 

комп’ютерних лабораторіях, оснащених ліцензійними 

операційними системами та пакетами прикладного програмного 

забезпечення. 

Програмні результати 

навчання (ПРН) 

 

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати 

необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій 

для управління в непередбачуваних умовах; 

ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати 

методи їх вирішення; 

ПРН 3. Проектувати ефективні системи управління організаціями; 

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї; 

ПРН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та 

тактичному розрізах; 

ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність; 

ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 

всередині колективу, з представниками різних професійних груп та 

в міжнародному контексті; 

ПРН 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 

інформаційні системи для вирішення задач управління 

організацією; 

ПРН 9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах 

державною та іноземною мовами; 

ПРН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач; 

ПРН 11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та 

планування власного часу. 

ПРН 12. Вміти делегувати повноваження та керівництво 

організацією (підрозділом); 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 



Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Студенти можуть використовувати бібліотеку, окремі бібліотеки 

та бібліотечні пункти при структурних підрозділах університету. 

Інформаційні ресурси бібліотеки за освітньою програмою 

формуються відповідно до предметної області та сучасних 

тенденцій наукових досліджень у цій галузі. Студенти можуть 

отримати доступ до всіх друкованих видань різними мовами, 

включаючи монографії, навчальні посібники, підручники, 

словники тощо. При цьому вони можуть переглядати літературу 

з використанням традиційних засобів пошуку в бібліотеці або 

використовувати доступ до Інтернету та бази 

даних. Студенти також використовують методичний матеріал, 

підготовлений викладачами: підручники, презентації за 

лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, 

лабораторних, семінарських занять, індивідуальних завдань 

тощо. Методичний матеріал може надаватись як у друкованому 

вигляді, так і в електронній формі. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 
- 

Міжнародна кредитна 

мобільність 
- 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 
- 

 

2. Перелік компонент освітньої програмита їх логічна послідовність 

 

2.1 Перелік компонент ОП 

 Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Семестр Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 5 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 01. Філософія освіти 3  1 Іспит 

ОК 02. Інформаційно-комунікаційні технології 3  1 Іспит 

ОК 03. Іноземна мова за професійним спрямуванням 6  1,2 Залік,Іспит 

ОК 04. Управління економічними процесами на 

підприємстві 
10  1,2 

Залік,Іспит 

ОК 05. Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю  
5  1 

Іспит 

ОК 06. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 10 2,3  Залік, Іспит 

ОК 07.   Управління бізнес-проектами  3 2,3  Залік, Іспит 

ОК 08. Кваліфікаційна робота  магістра 9   

ОК 09. 
Стажування  

 

18 2,3  Залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 67   

Вибіркові компоненти ОП 

ВБ. 01 
Вибіркова дисципліна 01(Управління 

міжнародними інвестиційними проектами) 
3  1 Залік 

ВБ. 02 
Вибіркова дисципліна 02(Міжнародне 

виробниче співробітництво) 
5  1 Залік 

ВБ. 03 
Вибіркова дисципліна 03( Соціальна 

відповідальність) 
5  3 

Залік 

ВБ. 04 
Вибіркова дисципліна 04(Глобальна 

економіка) 
5  2 Залік 



ВБ. 05 
Вибіркова дисципліна 05(Ділове 

адміністрування) 
5  3 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 23   

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90   

 

2.2.Структурно-логічна схема 

 

Логічна послідовність  вивчення компонент освітньої програми представляється у вигляді 

графа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти  

  Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент другого 

(магістерського) рівня вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи. 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання 

або практичної проблеми в сфері управління, що характеризується комплексністю і 

невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів економічної науки.  

Підсумкова атестація завершується видачею документа встановленого зразка про присудження 

здобувачу вищої освіти ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр менеджменту.  

 Атестація здійснюється відкрито і публічно.

І семестр 

ІІ семестр 

ІІІ семестр 

 

ОК1 

 

ОК2 

 
ОК3 

ВБ 1.2 ВБ 1.3 ОК5 ОК4 

ОК8 ОК3 ОК6 ОК7 ОК4 

 

ОК9 

 

ВБ 2.1/ВБ1.5 

 

ВБ 1.3/ВБ 1.4 

 

ВБ1.4 

 

ВБ 1.1/ВБ 1.2 

 
ОК8 
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Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. 

ІК + + + + + + + + + 

ЗК 1 + + + + + + + + + 

ЗК 2  +  + + + + + + 

ЗК 3    + + + + + + 

ЗК 4    + + + + + + 

ЗК 5   + + + + + + + 

ЗК 6   + + + + + + + 

ЗК 7    + + + + + + 

СК 1 + + + + + + + + + 

СК 2 + + + + + + + + + 

СК 3 + + + + + + + + + 

СК 4 + + + + + + + + + 

СК 5 + + + + + + + + + 

СК 6 + + + + + + + + + 

СК 7 + + + + + + + + + 

СК 8 + + + + + + + + + 

СК 9 + + + + + + + + + 

СК 10 + + + + + + + + + 
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Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми 

 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. 

ІК + + + + + + + + + 

ПРН 1 + + + + + + + + + 

ПРН 2  +  + + + + + + 

ПРН 3    + + + + + + 

ПРН 4    + + + + + + 

ПРН 5   + + + + + + + 

ПРН 6   + + + + + + + 

ПРН 7    + + + + + + 

ПРН 8 + + + + + + + + + 

ПРН 9 + + + + + + + + + 

ПРН 10 + + + + + + + + + 

ПРН 11 + + + + + + + + + 

ПРН 12 + + + + + + + + + 

ПРН 13 + + + + + + + + + 

 

Керівник проектної групи (гарант ОП) _________________Назарова Л.В.  

 


