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І Преамбула

ПВНЗ «НЕУ»: освітня (освітньо-професійна) програма за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти підготовки фахівців ступеня «магістр» в 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 
«Менеджмент»

1. РОЗРОБНИКИ:
Припотень В.Ю.- керівник проектної групи, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри менеджменту
Ващук О.В. -  член проектної групи, к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту
Онищук В.О. - член проектної групи, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування

ОПП розглянута і схвалена Вченою радою ПВНЗ «Нікопольський 
економічний університет», протокол від "23" березня 2017 р. №6

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ



II Загальна характеристика

Загальна характеристика підготовки фахівців ступеня магістра за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань 07«Управління та 
адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» наведена в таблиці 1.

Таблиця 1
Загальна характеристика

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)
Ступінь 
вищої освіти

Магістр

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»

Обмеження щодо 
форм навчання

Відсутні

Освітня
кваліфікація

Магістр з менеджменту

Професійна
кваліфікація

Згідно з ДК 003-2010

Кваліфікація 
в дипломі

Магістр з менеджменту

Опис предметної 
області

Об’єктами вивчення в менеджменті є управління 
організаціями та їх підрозділами.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 
ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані 
задачі та практичні проблеми у сфері управління 
організаціями на засадах оволодіння системою 
компетентностей.

Теоретичний зміст предметної області:
- інноваційні концепції та системи менеджменту;
- функції, методи, технології управління 

організаціями та їх підрозділами;
- методологія наукових досліджень.
Методи, методики, технології та інструменти:

загальнонаукові та специфічні методи 
дослідження;

- методи та інструменти наукового дослідження у 
сфері менеджменту;

- методики, технології та інструменти менеджменту 
(стратегічний менеджмент, управління змінами, 
управління проектами, управління якістю, 
менеджмент організацій тощо);



- інформаційно-комунікаційні технології управління 
організаціями та їх підрозділами.

Академічні права 
випускників

Магістр може продовжувати навчання на освітньому 
і науковому ступені доктора філософії, підвищувати 
кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну 
освіту

Працевлаштування
випускників

Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації магістр 
здатний виконувати професійні роботи за професіями, 
зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор 
України. Працевлаштування на підприємствах будь- 
якої організаційно-правової форми (комерційні, 
некомерційні, державні, муніципальні), в яких 
випускники працюють у якості керівників або 
виконавців різноманітних служб апарату управління; 
органи державного та муніципального управління; 
структури, в яких випускники є підприємцями, що 
створюють та розвивають власну справу; науково- 
дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням 
управлінських проблем; установи системи вищої 
освіти.

Випускники можуть працювати на посадах: 
керівники підприємств, установ та організацій; 
керівники фінансових, економічних, та 
адміністративних підрозділів; керівники підрозділів 
кадрів й трудових відносин; керівники підрозділів 
маркетингу; менеджери (управителі) з досліджень та 
розробок; менеджери (управителі) з питань 
комерційної діяльності та управління; спеціалістів у 
сферах операційного менеджменту; менеджер із 
зв'язків з громадськістю.

III Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного
ступеня вищої освіти

Обсяг освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) програми для 
магістра з менеджменту у кредитах Європейської кредитної трансферно- 
накопичувальної системи (ЄКТС) становить 90 кредитів ЄКТС.

Нормативний термін навчання -1,5 роки.

IV Перелік компетентностей випускника

Випускники повинні здобути теоретичні знання та практичні уміння і



навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за 
обраною спеціальністю та подальшого навчання. Перелік компетентностей 
випускника наведено у таблиці 2. Шифр компетентностей складається з 
абревіатури найменування відповідної компетентності і номера 
компетентності.

Таблиця 2
Перелік компетентностей випускника

Шифр
компетент Зміст компетентності

ності
Інтегральна компетентність (ІК)

ІК

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні завдання в управлінській професійній діяльності (у 
т.ч. у процесі навчання), що передбачає застосування новітніх 
теорій та методів науки менеджменту і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК-1
Здатність навчатися та продукувати нові ідеї, системно 

мислити, проявляти креативність, гнучкість, уміння управляти 
часом.

ЗК-2
Здатність використовувати набуті знання, розуміти предметну 

область та професію на практиці, бути відкритим до 
застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій.

ЗК-З

Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію виявлення 
проблем та прийняття рішень для їх розв’язання на основі 
логічних аргументів та перевірених фактів. Вміння аналізувати 
і структурувати проблеми підприємства і розробляти рішення.

ЗК-4
Здатність працювати з інформацією, у тому числі в 

глобальних комп'ютерних мережах. Уміння знаходити та 
аналізувати інформацію з різних джерел.

ЗК-5
Здатність проводити дослідження економічних явищ та 

процесів з урахуванням причинно-наслідкових та просторово- 
часових зв’язків.

ЗК-6

Здатність підтримувати сприятливий соціально- 
психологічний клімат в колективі, налагоджувати ефективну 
взаємодію в команді, створювати сприятливі умови для 
навчання та саморозвитку персоналу підприємства.

ЗК-7
Здатність забезпечувати економічну, екологічну, цивільну 

безпеку функціонування організації, безпеку праці та належну 
якість випущеної продукції.

ЗК-8
Здатність до професійного (усного та письмового) 

спілкування діловою українською та іноземною мовами з 
предмету основної діяльності.



Шифр
компетент Зміст компетентності

ності

ЗК-9

Уміння бути критичним та самокритичним до розуміння 
чинників, які чинять позитивний чи негативний вплив на 
спілкування з представниками інших бізнес-культур 
тапрофесійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей 
знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності та 
мультикультурності та поваги до них.

ЗК-10 Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній 
діяльності.

ЗК-11 Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально- 
відповідально і свідомо.

ЗК-12 Здатність проваджувати наукові дослідження та презентувати 
результати проведених досліджень.

Професійні компетентності (ПК)

ПК-1

Здатність і готовність здійснювати цілеспрямовану дію на 
організацію, її підрозділи, групи(команди), проекти, мережі з 
метою ефективного функціонування та забезпечення розвитку і 
змін.

ПК-2 Здатність налагодження комунікацій, соціальної взаємодії, 
співпраці; брати на себе соціальні та етичні зобов’язання.

ПК-3 Здатність і готовність поєднувати знання, що дозволяють 
системно управляти організацією.

ПК-4

Здатність використовувати концептуальні знання у сфері 
бізнесу та адміністрування, розуміти сутність соціально- 
економічний процесів і явищ, приймати рішення та вирішувати 
практичні проблеми за допомогою сучасних технологій.

ПК-5

Здатність та готовність до встановлення взаємозв’язків і 
розподілу функцій між підрозділами організації, визначення 
відповідальності, здійснення цілеспрямованого впливу на 
об’єкт управління, що забезпечує узгодженість та координацію 
спільної діяльності з метою реалізації поставлених завдань і 
пошуку оптимальних шляхів їх вирішення в умовах 
нестабільного середовища.

ПК-6 Здатність обирати та використовувати сучасний 
інструментарій менеджменту.

ПК-7

Здатність та готовність комплексно оцінювати, критично 
аналізувати результати господарської діяльності підприємства 
в цілому та його структурних підрозділів; виявляти резерви 
підвищення ефективності їх функціонування та вдосконалення 
бізнес-процесів.

ПК-8 Здатність та готовність до креативної, творчої діяльності, 
розробки, прийняття та втілення інноваційних ідей, готовність



Шифр
компетент Зміст компетентності

ності
до ризику, прийняття рішень та відповідальності за них, а 
також спроможність планувати та організовувати діяльність 
підприємств та організацій.

ПК-9
Здатність та готовність виявляти стан і можливості 

поліпшення процесу управління підприємствами і 
організаціями.

V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання

Здобувані вищої освіти повинні досягти кінцевих, підсумкових та 
інтегративних результатів навчання, що визначають нормативний зміст 
підготовки. Визначені результати навчання, наведено у таблиці 3. Шифр 
результатів навчання складається з абревіатури -  РН і номера результату 
навчання.

Таблиця 3
Результати навчання

Шифр
результатів
навчання

Зміст результатів навчання

РН-1
Уміння проектувати організаційні структури, розробляти 
стратегії результативного управління виробничою та збутовою 
діяльністю Шзнес-структур.

РН-2 Уміння формувати та реалізовувати кадрову політику, 
врегульовувати організаційні конфлікти.

РН-3
Уміння управляти та контролювати фінансову, виробничо- 

торговельну, інформаційну, зовнішньоекономічну та інші 
діяльності в умовах конкурентного середовища.

РН-4 Уміння формувати та впроваджувати систему менеджменту 
якості відповідно до міжнародних стандартів.

РН-5

Уміння організувати комунікативне середовище для 
спілкування в усній та письмовій формах, на українській та 
іноземних мовах, координувати та регулювати взаємовідносини 
з контактними аудиторіями.

РН-6

Уміння формувати колектив та команду, толерантно 
сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні та культурні 
відмінності, особисто діяти відповідно до етичних норм та 
цінностей та спонукати інших, у т.ч. у професійній діяльності.

РН-7 Уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, 
здійснювати рефлексію своєї професійної діяльності.

РН-8 Уміння працювати самостійно і автономно, застосовувати



Шифр
результатів
навчання

Зміст результатів навчання

знання на практиці, зберігати трудову активність у 
екстремальних ситуаціях, розвивати особисту 
стресовитривалість, самоорганізованість та усвідомлення 
необхідності перманентності самоосвіти.

РН-9

Уміння розвивати лідерські якості, генерувати нові ідеї, 
проваджувати дослідницьку та/або інноваційну діяльність, 
розробляти та реалізовувати проекти, спрямовані на розвиток 
внутрішнього конкурентного потенціалу організації.

РН-10
Знання у сфері управління та адміністрування для аналізу та 
синтезу ключових концепцій розвитку та механізмів їх 
реалізаціїз можливістю критичного осмислення.

РН-11
Уміння використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 
технології, програмні пакети загального і спеціального 
призначення.

РН-12

Уміння діагностувати ймовірність появи відхилень від 
поставлених цілей; розробляти обґрунтовані превентивні 
управлінські рішення у правовому полі, усвідомлювати їх 
наслідки та брати на себе відповідальність.

РН-13 Уміння застосовувати закони, принципи, методи, технології і 
процедури в управлінні організацією.

РН-14 Уміння забезпечити функціонування системи корпоративного 
управління на підприємстві.

РН-15
Уміння сформувати ефективну підсистему управління 
фінансами, ринковою вартістю та бюджетування в організації на 
базі знань концептуальних основ фінансового менеджменту.

РН-16 Уміння організувати роботу з планування і реалізації 
інвестиційних проектів.

РН-17
Уміння організовувати управління конкурентним розвитком 
організації з урахуванням процесів, що відбуваються у 
зовнішньому середовищі.

РН-18
Володіння методиками оцінювання, прогнозування впливу 
макроекономічного середовища на функціонування бізнес- 
структур.

РН-19
Уміння виконувати системний аналіз діяльності господарської 
одиниці для прийняття раціональних управлінських рішень та 
побудови організаційно-управлінських моделей.

РН-20
Уміння аналізувати взаємозв’язки між функціональними 
сферами організації з метою підготовки збалансованих 
управлінських рішень.

РН-21 Уміння критично аналізувати, оцінювати та синтезувати ідеї 
щодо інноваційних та інвестиційних можливостей



Шифр
результатів
навчання

Зміст результатів навчання

підприємства.

РН-22 Здатність генерувати інноваційні бізнес-ідеї, розрахувати 
потребу вінвестиціях та добирати джерела їх фінансування.

РН-23 Уміння оцінювати ризики інноваційних та інвестиційних 
проектів.

РН-24
Уміння здійснювати моніторинг інвестиційної діяльності, 
аналізувати ринок цінних паперів та оцінювати інвестиційну 
привабливість фінансових інструментів.

РН-25 Здатність ідентифікувати та впроваджувати необхідні зміни для 
забезпечення розвитку організації.

РН-26
Уміння узагальнювати, критично оцінювати та використовувати 
надбання вітчизняних та зарубіжних дослідників в практичній 
діяльності.

РН-27
Уміння розробляти методики та методичні рекомендації щодо 
впровадження результатів наукових досліджень в практику 
діяльності організації.

РН-28 Уміння прогнозувати зміни та розробляти сценарії розвитку 
організації.

VI Форми атестації здобувачів вищої освіти

Нормативні форми атестації здобувачів вищої освіти та вимоги до 
кваліфікаційної роботи наведено у таблиці 4.

Таблиця 4
Нормативні форми атестації здобувачів вищої освіти______

Форми атестації 
здобувачів 
вищої освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 
(демонстрації) кваліфікаційної роботи.

Вимоги до
кваліфікаційної
роботи

Кваліфікаційна робота магістра є кваліфікаційною 
науковою роботою. Вона виконується студентом 
самостійно під керівництвом наукового керівника на базі 
теоретичних знань і практичних навичок, отриманих 
студентом протягом усього терміну навчання, і 
самостійної науково-дослідної роботи, яка пов’язана з 
розробкою конкретних теоретичних і науково- 
виробничих задач прикладного характеру, що обумовлені 
специфікою відповідної спеціальності.
Кваліфікаційна робота має бути результатом закінченого 
наукового дослідження, мати внутрішню єдність і 
свідчити про те, що автор володіє сучасними методами 
наукових досліджень і спроможний самостійно



вирішувати наукові задачі, які мають теоретичне і 
практичне значення. Робота повинна мати внутрішню 
єдність і відображати результати розробки за обраною 
темою.
Матеріал має містити дискусійні питання, пов’язані з 
переглядом усталених поглядів та уявлень, оригінальні 
погляди автора на вирішення проблеми. Потрібно 
використовувати загальнонаукові та спеціальні методи 
наукового пізнання, правомірність використання яких 
всебічно обґрунтовується у кожному конкретному 
випадку їх використання. Необхідно наводити вагомі й 
переконливі докази на користь обраної концепції, 
всебічно аналізувати і обґрунтовано критикувати 
протилежні їй точки зору. Наукову інформацію в роботі 
потрібно викладати у найповнішому вигляді, обов’язково 
розкриваючи хід та результати дослідження з детальним 
описом методики дослідження. Повнота наукової 
інформації повинна відбиватися у деталізованому 
фактичному матеріалі з обґрунтуваннями, гіпотезами, 
теоретичними узагальненнями.
Матеріали роботи мають містити конкретні чітко 
сформульовані рекомендації, спрямовані на 
удосконалення об’єкта дослідження. Виклад матеріалу 
підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній 
автором.
Процедура перевірки на плагіат визначається ВНЗ. 
Порядок та вимоги до оприлюднення визначаються ВНЗ 
зокрема на офіційному сайті закладу вищої освіти 
повинна бути оприлюднена кваліфікаційна робота цілком 
та/або її реферат).

Вимоги до 
публічного 
захисту 
(демонстрації) 
(за наявності)

Захист роботи відбувається у вигляді доповіді студента за 
присутності членів екзаменаційної комісії.
Доповідь має супроводжуватись демонстрацією графічної 
частини у вигляді презентації з роздатковим матеріалом, 
або ж плакатів.
Захист кваліфікаційної роботи проходить на відкритих 
засіданнях екзаменаційної комісії. Порядок засідання 
екзаменаційної комісії та графік захисту затверджується 
наказом по університету і заздалегідь повідомляється 
студентам. Погодження про допуск до захисту має бути 
оформлений підписом керівника, нормоконтролера (на 
титульному листі пояснювальної записки), після чого 
підписується завідувачем кафедри. В день захисту 
студент повинен здати відповідальному секретарю 
екзаменаційної комісії такі матеріали: пояснювальну



записку; відгуки керівника і рецензентів в конвертах; 
характеристику на себе та свою залікову книжку; 
компакт-диск з електронними матеріалами.
Матеріали необхідно здати за півгодини до початку 
роботи екзаменаційної комісії. Тривалість захисту 
зазвичай встановлюється до ЗО хвилин.
Тривалість доповіді студента - 8-10 хвилин. В процесі 
доповіді студент має використовувати розроблену 
презентацію, що містить ілюстративні матеріали для 
наочної демонстрації основних положень своєї роботи. 
Доповідь завершується формулюванням висновків, де 
студент має чітко визначити основні результати роботи, 
зробити порівняння з відомими аналогами, та розповісти 
про перспективи подальших розробок у цьому напрямі та 
практичне застосування результатів. Після доповіді 
студент відповідає на питання членів екзаменаційної 
комісії, які ставляться з метою визначення рівня його 
професійної підготовки та економічної ерудиції в цілому. 
Питання задаються в усній формі й вносяться до 
протоколу засідання.
На всі запитання студент має дати аргументовану 
відповідь.
Після відповідей на запитання зачитується відгук 
керівника роботи й рецензія на кваліфікаційну роботу. 
Потім студент відповідає на зауваження рецензента. З 
дозволу голови екзаменаційної комісії можуть виступити 
присутні учасники засідання.
Після публічного захисту роботи на закритому засіданні 
екзаменаційної комісії обговорюються результати 
захисту та ухвалюються рішення про оцінювання роботи. 
Оцінюючи доповідь студента, насамперед, звертається 
увага на те, наскільки вільно і впевнено володіє 
доповідач матеріалом своєї роботи, сучасною 
економічною термінологією._________________________

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти

Забезпечення якості освітньої діяльності та підготовки здобувачів 
вищої освіти другого рівня (магістр) спеціальності 073 «Менеджмент» 
передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої
освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх



програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 
навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 
науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 
освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 
закладів і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.

VIII Вимоги до професійних стандартів

Відсутні

IX Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт
вищої освіти

1. Закон України «Про вищу освіту».
2. Постанова Кабінету Міністрів Українивід 29.04.2015 р. № 266 

«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти».

4. Постанова Кабінету Міністрів Українивід 23.11.2011 р. №1341 
«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій».

5. Національний класифікатор України «Класифікатор професій», 
затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 237 
(зі змінами).

6. «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, 
випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної



діяльності» (Розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців, та 
технічних службовців», Розділ 2 «Професії робітників»)». Наказ 
Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336.

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 № 600 
«Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо 
розроблення стандартів вищої освіти».

8. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і 
доп. /авт.-уклад. :В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. 
Ставицький, Ю. М. Рашкевич,Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. -  К.: 
ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014.- 100 c.ISBN 978-966-2432-22-0.

9. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 
інформаційно-аналітичний огляд : [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://ihed.org.ua

10. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації:
[Електронний ресурс] - Режим доступу :http://ihed.org.ua

Додаткові джерела:
1. 2015 р. Європейська кредитна трансферно-накопичувана система - 

Довідник користувача (переклад українською мовою)
2. The UK Quality Code for Higher Education, Subject Benchmark 

statements. : [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.qaa.ac.uk

http://ihed.org.ua
http://ihed.org.ua
http://www.qaa.ac.uk


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до освітньої (освітньо-професійної) програми

Код та найменування спеціальності -  073 «Менеджмент»
Галузь знань -  07 «Управління та адміністрування»
Рівень вищої освіти -  рівень магістра 
Спеціалізація - магістр з менеджменту 
Форма навчання - денна/заочна
Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно- 

накопичувальної системи та строк навчання - 90 кредитів, 1,5 роки
Навчальний план, затверджений Вченою радою - № 6 від 23.03.2017 
Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) — 

стандарт відсутній
Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) -  

стандарт відсутній
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання - на 

основі диплома бакалавра

Таблиця 1
Матриця відповідності визначених освітньою програмою 

компетентностей дескрипторам НРК
Класифікація 

компетентностей 
за НРК

Знання

•

Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність

Загальні компетентності (ЗК)
ЗК-1 + +

ЗК-2 + +

ЗК-З + +

ЗК -4 + +

ЗК-5 + +
ЗК -6 + +

ЗК -7 + + +

ЗК -8 + +

ЗК -9 + +

ЗК -10 +

З К -1 1 + +

ЗК -12 + +

Професійні компетентності (ПК)
ПК-1 +

П К-2 + +

П К-3 + +



П К -4 + +

П К-5 + +

П К -6 + +

П К -7 + +

ПК-8 + +

П К -9 + + +

Таблиця 2
Матриця відповідності визначених освітньою программою результатів 

навчання та компетентностей
П рограм ні

результати

навчання

К ом петентності

ІК Загальн і ком петентності (ЗК )

(P H ) 1 2 О:> 4 5 6 7 8 9 10 п 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

РН -1 + + + + +

Р Н -2 + + + +

Р Н -3 + + + +

Р Н -4 + + + +

РН -5 + + + + +

Р Н -6 + + + +

Р Н -7 + + + + +

Р Н -8 + + + +

Р Н -9 + + + + +

P H -1 0 + + + +

P H -11 + + + +

P H -1 2 + + * + + +

P H -13 + + + +

P H -1 4 + + + + +

P H -1 5 + + + + + +

P H -1 6 - + + + + + + +

P H -1 7 + + + + + + +

P H -1 8 + + + + + + + + +

P H -1 9 + + + + + + + +

Р Н -2 0 + + + + +

РН -21 + + + + + +

Р Н -2 2 + + + . + + + + +

Р Н -23 + + + + + +

Р Н -2 4 + + + + + + + +

Р Н -2 5 + + + + + +

Р Н -2 6 + + + + + + +
Р Н -2 7 + + 4 - * + + + +

Р Н -2  8 + + + + + + +

П роф есійн і

ком петентності(П К )



Таблиця З
Розподіл змісту освітньо-професійної програми 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 
Спеціалізація: Менеджмент 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень 
на базі: бакалавра з відповідного напряму

Цикл дисциплін

Кількість
навчальних

годин
/кредитів

У тому числі

обов’язкові
дисципліни,

годин
/кредитів

Вибіркові
дисципліни,

годин
/кредитів

Загальної підготовки 390/13
14,4%

270/9
69,2%

120/4
30,8%

Професійної підготовки 1410/47
52,2%

840/28
59,6%

570/19
40,4%

Виробнича і переддипломна 
практика

360/12
11,1%

Підготовка дипломної роботи 540/18
22,2%

Усього 2700/90 
100,0 %

1110/37 
55,6 %

690/23 
44,4 %

Гарант освітньої програми / керівник кафедри менеджменту із спеціальної 
(фахової) підготовте А /'/) /
Д.е.н., професор г  Микитенко Вікторія Володимирівна


