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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами економічної діяльності)» спеціальності 073 

«Менеджмент» для підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня розроблена до введення в дію Стандарту вищої 

освіти за відповідним рівнем вищої освіти робочою групою Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології Державного вищого 

навчального закладу «Університет менеджменту освіти» у складі:  

 

Керівник робочої групи: 

(Гарант освітньої програми:) 

 

Андрющенко Ірина Євгеніївна, доцент, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ДВНЗ «УМО» 

 

Члени робочої групи:  

 

Вяткіна Тетяна Георгіївна, професор, доктор економічних наук, 

професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ДВНЗ 

«УМО» 

Мурашко Олександр Васильович, доцент, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ДВНЗ 

«УМО» 

 

 

 
Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково відтворена, 

тиражована та розповсюджена без дозволу Державного вищого навчального закладу 

«Університет менеджменту освіти» 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ   

(ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 
1. Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації  

мовою оригіналу 

 

Магістр 

Магістр менеджменту організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності) 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 

діяльності) 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, 90 кредитів 

Наявність 

акредитації 

 

Сертифікат про акредитацію з галузі знань 07 Управління та 

адміністрування спеціальності 073 Менеджмент. Серія НД № 1189897 від 

09.10.17 р.  

Термін дії сертифіката до 1 липня 2027 р. 

Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – сьомий рівень, НРК України – 

восьмий рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) 

викладання 

Українська мова 

Термін дії 

освітньої 

програми 

1 рік 6 місяців 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

umo.edu.ua 

2. Мета освітньої програми 

 Надати освіту у галузі менеджменту. Сформувати необхідні загальні та 

професійні компетентності, необхідні керівнику установи (структурного 

підрозділу) із менеджменту для виконання його професійних обов'язків, 

розвинути критичний стиль мислення, інтелектуально-логічні здібності. 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область (галузь 

знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, спеціальність: 073 

Менеджмент, спеціалізація: Менеджмент 

Орієнтація 

освітньої 

Програма орієнтується на сучасні професійні досягнення у сфері 

економіки та управління, враховує особливості функціонування суб’єктів 
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програми господарювання, фокусує увагу на актуальних напрямкам, які дозволяють 

студенту визначати перспективи професійного розвитку. 

Структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне 

оволодіння знаннями щодо сучасних методів прийняття управлінських 

рішень; планування діяльності організації; забезпечення 

конкурентоспроможності економічних суб’єктів; мотивації персоналу та 

управління командами. 

Програма пропонує комплексний підхід до управління сучасним 

підприємством та реалізує це через теоретичне навчання й практичну 

підготовку. Дисципліни та модулі, які включені до програми, засновані на 

сучасних теоріях та є тісно пов'язаними з практичним застосуванням в 

діловому середовищі. 

Основний фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Загальна освіта в галузі менеджменту і адміністрування 

Особливості 

програми 

Програма виконується в активному дослідницькому середовищі. 

Широкий перелік авторських, поглиблених вибіркових навчальних 

дисциплін. Застосування тренінгів, сучасних активних, інтерактивних, 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Управління 

навчальним процесом на основі системи моніторингу, самооцінки якості 

освіти. 

4. Придатність випускників освітньої програми 

 до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої 

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. 

Подальше 

навчання 

Докторські програми третього рівня вищої освіти. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язування проблем, 

виконання проектів, лабораторні роботи, семінари, тренінги, бізнес-

інкубатори, самостійна робота студентів, консультації із викладачами, 

підготовка магістерської роботи. 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, заліки, презентації  (усні в PowerPoint та 

письмові); портфоліо, тестування, есе, захист дипломної роботи. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і 

вимог 

Загальні Знання. Знання основних засад розбудови громадянського суспільства, 
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компетентності 

(ЗК) 

чинного законодавства, норм моральної етики та етичної поведінки; 

сутності, видів і форм міжособистісної взаємодії; методів пошуку, 

класифікації, перетворення, аналізу та збереження інформації, 

можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; основ 

тайм-менеджменту; методології наукових досліджень. Здатність 

продукувати нові ідеї, системно мислити,проявляти креативність, 

гнучкість, уміння управляти часом. Здатність використовувати набуті 

знання, розуміти предметну область та професію на практиці, бути 

відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій.  

Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх розв’язання на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів. Здатність забезпечувати економічну, екологічну, 

цивільну безпеку функціонування організації, безпеку праці та належну 

якість випущеної продукції. 

Уміння. Уміти формулювати, аналізувати та синтезувати рішення 

проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові; 

застосовувати знання в практичних ситуаціях; планувати та управляти 

часом; використовувати інформаційні і комунікаційні технології; 

проводити дослідження; бути критичним і самокритичним; адаптуватися 

та діяти в новій ситуації; генерувати нові ідеї; виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми; здійснювати міжособистісну взаємодію; 

мотивувати людей та рухатися до спільної мети;працювати автономно; 

діяти на основі етичних міркувань (мотивів); оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт; діяти соціально відповідально та громадянські 

свідомо; працювати в команді. Уміння працювати з інформацією, у тому 

числі в глобальних комп'ютерних мережах. Уміння знаходити та 

аналізувати інформацію з різних джерел, проводити дослідження 

економічних явищ та процесів з урахуванням причинно-наслідкових та 

просторово-часових зв’язків. 

Комунікація. Здатність до зрозумілого та недвозначного донесення 

власних висновків, а також знань і пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців. Здатність підтримувати сприятливий соціально-

психологічний клімат в колективі, налагоджувати ефективну взаємодію в 

команді, створювати сприятливі умови для навчання та саморозвитку 

персоналу підприємства. Здатність до професійного (усного та 

письмового) спілкування діловою українською та іноземною мовами з 

предмету основної діяльності. 

Автономія і відповідальність Здатність до прийняття рішень в складних 

та непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування. Уміння бути критичним та самокритичним до розуміння 

чинників, які чинять позитивний чи негативний вплив на спілкування з 

представниками інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня 

(з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування 

різноманітності та мультикультурності та поваги до них. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

Знання. Знання сутності базових понять та концептуальних засад 

сучасного менеджменту Здатність забезпечувати реалізацію функцій та 

принципів менеджменту на підприємствах (у підрозділах) відповідно до 

визначених стратегічних орієнтирів. Здатність досліджувати тенденції 

розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву 

окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці та та 

формувати на цій основі стратегію розвитку підприємства. Здатність 

розуміти економічні та правові основи функціонування організації, 
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визначати потреби та напрями раціонального використання ресурсів 

організації. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення спроможність 

забезпечувати їх правомочність та здатність здійснювати ефективний 

контроль за їх виконанням. Здатність формувати кадрову стратегію в 

сучасних умовах, здійснювати набір, відбір, оцінку персоналу, розробляти 

ефективну систему мотивації та оплати, створення сприятливих умов 

навчання та саморозвитку персоналу підприємства. Здатність до 

аналізування та оцінювання соціально-економічних процесів, розгляду 

суспільних явищ в конкретних історичних умовах. Здатність обирати та 

використовувати сучасний інструментарій менеджменту. Здатність 

використовувати математичний інструментарій для дослідження 

економічних процесів, розв’язання прикладних економічних та 

оптимізаційних завдань в сфері управління підприємствами та 

організаціями.  Здатність до ефективних комунікацій та до представлення 

складної комплексної інформації у стислій формі усно та/або письмово із 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційні технології та 

відповідною діловою мовою, в тому числі іноземною.  

Уміння. Уміти використовувати закони й принципи менеджменту 

організацій у поєднанні із специфікою діяльності організацій 

(структурних підрозділів); розробляти програми діяльності та стратегії 

розвитку організацій (структурних підрозділів); здійснювати оцінювання 

стану виконання організаціями (структурними підрозділами) завдань 

діяльності та чинників, що впливають на прийняття управлінських рішень 

та їх реалізацію; забезпечувати функціонування системи внутрішнього 

забезпечення якості персоналу; здійснювати керівництво фінансово-

економічною діяльністю організацій (структурних підрозділів); 

здійснювати управління якістю; проводити маркетингово-моніторингові 

дослідження  з метою підвищення якості надання послуг; здійснювати 

самоаналіз та коригування особистої діяльності як складової колективної 

діяльності; використовувати тайм-менеджмент для підвищення якості 

управлінської діяльності. 

Комунікація. Здатність до ефективної комунікації з колегами, клієнтами, 

громадськістю. 

Автономія і відповідальність. Здатність до самоменеджменту та 

саморозвитку, готовність до відповідальності за результати діяльності 

організації (структурного підрозділу); 

7. Програмні результати навчання 

Знання Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, 

законів, причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, які існують 

між процесами та явищами на різних рівнях економічних та виробничо-

економічних систе. Досліджувати економічні явища та процеси на основі 

розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, 

закономірності функціонування та розвитку підприємств та організацій з 

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

Розуміти сутність перетворень, що відбуваються в Україні, її місця у 

загальноєвропейському просторі та завдань, що стоять перед країною та 

економічними суб’єктами. Усвідомлювати необхідність навчання 

впродовж усього життя, дотримуватися принципів безперервного 

розвитку та постійного самовдосконалення; прагнути професійного 

зростання, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін.  

Демонструвати абстрактне мислення, застосовувати методології 

дослідження, виявляти, окреслювати та формалізувати проблеми; 

систематизувати й упорядковувати отриману інформацію; оцінювати та 
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пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів нам процеси та 

явища у бізнес-середовищі; формулювати висновки і розробляти 

рекомендації з метою адаптації до нової ситуації з урахуванням 

особливостей економічних суб’єктів. Мислити креативно та критично, 

мати навички самоаналізу (самоменеджменту) та тайм-менеджменту, 

критично оцінювати наслідки продукованих ідей, розуміти детермінанти 

впливу на спілкування з представниками інших бізнес-культур та 

професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів 

діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності та 

поваги до них. Знати місце і значення управлінських систем у вирішенні 

проблем стійкого розвитку підприємств, установ, організацій в контексті 

забезпечення їх соціальної, економічної та екологічної відповідальності. 

Володіти базовими категоріями та новітніми теоріями, демонструвати 

знання методів і функцій менеджменту, а також сучасних концепцій 

лідерства. Володіти методичним інструментарієм менеджменту для 

забезпечення ефективності діяльності організації. Демонструвати 

навички письмової та усної комунікації державною та іноземними 

мовами, фахово використовувати економічну термінологію. 

Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, 

програмні пакети загального і спеціального призначення. Демонструвати 

здатність обирати оптимальні варіанти співпраці з суб’єктами 

зовнішнього середовища з урахуванням факторів прямої та непрямої дії, 

встановлювати та підтримувати ділові й ефективні взаємовідносини з 

іншими організаціями. Володіти навичками на основі інформаційного 

забезпечення та комп’ютерних технологій розробляти достатню кількість 

альтернативних рішень, проводити моніторинг змін в законодавстві, 

орієнтуватися у системі і змісті нормативних актів для забезпечення 

правомочності рішень. Планувати, організовувати, мотивувати, 

оцінювати та підвищувати результативність колективної праці, 

здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням 

вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу. 

Дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та моралі в 

міжособистісних відносинах, розуміти і дотримуватися етичних 

цінностей, у тому числі у професійній діяльності, уміння 

використовувати невербальні засоби комунікації. Ідентифікувати 

причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, 

знаходити засоби до її нейтралізації. Здійснювати оцінювання 

економічного потенціалу та динаміки розвитку організації на основі 

даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних 

досліджень; проведення моніторингу основних конкурентів організації.  

Здатність оцінювати результати фінансово-економічної діяльності.  

Розробляти бізнес-плани створення та стратегічних планів розвитку 

організацій, напрямів діяльності, продукції (товарів, послуг); уміти 

розробляти тактичні та оперативні плани поточної діяльності, 

інвестиційно-інноваційні проекти.  Контролювати виробничі процеси та 

обсяги виробництва продукції (послуг), уміння контролювати 

дотримання національних та міжнародних стандартів якості виробництва 

продукції (послуг). Здійснювати стратегічне і повсякденне планування 

діяльності організацій; організаційне проектування; визначити 

пріоритети у справах, делегувати повноваження та відповідальність, 

облікувати і аналізувати робочий час; організовувати процес виконання 

завдань відповідно до принципів управління; дотримуватись режиму 

роботи та відпочинку, підтримувати працездатність працівників та 
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власну. Демонструвати навички поєднання усіх видів ресурсів, 

організовування колективної праці щодо досягнення місії організації. 

Застосовувати знання та вміння для створення власного іміджу та 

вдосконалювати його складові, уміння встановлювати життєві цілі, 

визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру. Формувати 

додаткові компетентності шляхом самонавчання, участі у тренінгах, 

сертифікаційних і грантових програмах. Застосовувати набуті знання 

щодо фактів, методів, правил і принципів функціонування економічних 

суб’єктів у конкретних практичних ситуаціях.. 

Уміння Уміти використовувати закони й принципи менеджменту організацій у 

поєднанні із специфікою діяльності організацій (структурних 

підрозділів); розробляти програми діяльності та стратегії розвитку 

організацій (структурних підрозділів); здійснювати оцінювання стану 

виконання організаціями (структурними підрозділами) завдань 

діяльності та чинників, що впливають на прийняття управлінських 

рішень та їх реалізацію; забезпечувати функціонування системи 

внутрішнього забезпечення якості персоналу; здійснювати керівництво 

фінансово-економічною діяльністю організацій (структурних 

підрозділів); здійснювати управління якістю; проводити маркетингово-

моніторингові дослідження  з метою підвищення якості надання послуг; 

здійснювати самоаналіз та коригування особистої діяльності як складової 

колективної діяльності; використовувати тайм-менеджмент для 

підвищення якості управлінської діяльності. 

Комунікація Бути здатним до використання базової термінології у галузі управління 

організацією (структурним підрозділом)  в усній та письмовій формах та 

різних комунікаційних стилів (офіційного та наукового). Здатність 

комунікувати з колегами щодо наукових досягнень та досвіду практичної 

діяльності організації (структурного підрозділу), як на загальному рівні, 

так і на рівні фахівців. Здатність робити усні та письмові звіти, 

презентації, обговорювати проблеми професійної діяльності. Здатність 

до зрозумілого та недвозначного донесення власних висновків, а також 

знань і пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців. 

Здатність підтримувати сприятливий соціально-психологічний клімат в 

колективі, налагоджувати ефективну взаємодію в команді, створювати 

сприятливі умови для навчання та саморозвитку персоналу 

підприємства. Здатність до професійного (усного та письмового) 

спілкування діловою українською та іноземною мовами з предмету 

основної діяльності. 

Автономія і 

відповідальність 

Здатність до самостійного прийняття рішень у професійній діяльності та 

відповідальності за їх результат в умовах мінливого середовища. 

Здатність до прийняття рішень в складних та непередбачуваних умовах, 

що потребує застосування нових підходів та прогнозування. Уміння бути 

критичним та самокритичним до розуміння чинників, які чинять 

позитивний чи негативний вплив на спілкування з представниками інших 

бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших 

галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності та 

мультикультурності та поваги до них. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрового 

забезпечення 

До реалізації програми залучено 12 викладачів, серед яких 2 докторів 

наук,8 кандидатів наук відповідного профілю, 2 старших викладача 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Характеристики матеріально-технічного забезпечення відповідають 

умовам акредитації спеціальності 
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Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційно-методичне забезпечення програми місить навчальні та 

робочі навчальні програми дисциплін; методичні рекомендації щодо 

виконання контрольних та магістерських робіт, пакети контрольних 

завдань та тестів для перевірки знань студентів, ККР. 

9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Обсяг кредитів за освітньою програмою складає 90 кредитів  

 

 
2. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА ГРУПАМИ 

КОМПОНЕНТІВ ПІДГОТОВКИ 

 

№  

п/п 
Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти  

(кредитів / %) 

Обов’язкові 

компоненти 

освітньо-

професійної 

програми 

Вибіркові 

компоненти 

освітньо-

професійної 

програми 

 

Всього  

за весь термін  

навчання  

1. Обов’язкові 

компоненти ОПП 
32/100 - 32/100 

2.  Вибіркові 

компоненти ОПП 
- 39 39/100 

3. Практична 

підготовка 
10,2/100 - 10,2/100 

4.  Підготовка та 

атестація 

кваліфікаційної 

(дипломної) 

роботи 

8,8/100 - 8,8/100 

Всього за весь термін 

навчання 
51/57 39/43 90/100 

 

 

3. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ/НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

3.1. Перелік компонент ОПП 

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

К-сть 

год. 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 5 

Обов’язкові компоненти ОПП 

ПП 1 Договірне право 5,0 150 екзамен 
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ПП 2 
Методологія наукових 

досліджень 
4,0 120 залік 

ПП 3 Публічне адміністрування 5,0 150 екзамен 

ПП 4 Ділове адміністрування 8,0 240 
Залік, 

екзамен 

ПП 5 Фінансовий менеджмент 5,0 150 екзамен 

ПП 6 
Інформаційні системи і 

технології 
5,0 150 екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових 

компонент 
32,0 960 

 

Вибіркові компоненти ОПП 

ВЗ 1 Управління проектами 5,0 150 залік 

ВЗ 2 Методи кваліметричної оцінки 5,0 150 залік 

ВЗ 3 Управління корпораціями 3,0 90 залік 

ВС 1 
Антикризовий менеджмент 

3,0 90 залік 
Тайм-менеджммент* 

ВС 2 
Бізнес-планування організацій 

4,0 120 екзамен 
Проектне фінансування* 

ВС 3 
Інноваційний менеджмент 

4,0 120 екзамен 
Коммунікаційній менеджмент* 

ВС 4 
Психологія управління 

5,0 150 екзамен 
Консалтинг* 

ВС 5 

Корпоративна культура в 

управлінні організацією 4,0 120 залік 

Професійна культура менеджера* 

ВС 6 

Економічна безпека 

6,0 180 екзамен Економіко-математичні методи в 

управлінні* 

Загальний обсяг вибіркових компонент 39,0 1170  

Виробнича  практика 5,8 174 залік 

Переддипломна практика 4,4 132 залік 

Підготовка та атестація кваліфікаційної 

(дипломної) роботи 
8,8 264 

захист 

дипломної 

роботи 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 
90,0 2700  

 

 

 



12 
 

3.2.Структорно-логічна схема ОПП 

 

од н/д Компонентиосвітньоїпрограми 

(навчальнідисципліни, курсовіпроекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

К-cть 

кредит 

ЄКТС 

Заг.. 

обсяг 

год. 

Форма 

підсумк. 

контролю 

 

 І курс, І семестр    

ПП 1. Договірне право 5,0 150 екзамен 

ПП 2. Методологія наукових досліджень 4,0 120 залік 

ПП 3. Публічне адміністрування 5,0 150 екзамен 

ПП 4. Ділове адміністрування 3,0 90 залік 

ПП 5. Фінансовий менеджмент 5,0 150 екзамен 

ПП 6. Інформаційні системи і технології 3,0 90 - 

ВС 1. Антикризовий менеджмент 2,0 60 - 

ВС 3. Інноваційний менеджмент 3,0 90 - 

  Всього 30,0 900  

 всього    

 І курс, ІІ семестр    

ПП 4. Ділове адміністрування 5,0 150 екзамен 

ПП 6. Інформаційні системи і технології 2,0 60 екзамен 

ВЗ 1. Управління проектами 5,0 150 залік 

ВЗ 2. Методи кваліметричної оцінки 3,0 90 - 

ВЗ 3. Управління корпораціями 3,0 90 залік 

ВС 1. Антикризовий менеджмент 1,0 30 залік 

ВС 2. Бізнес-планування організації 4,0 120 екзамен 

ВС 3. Інноваційний менеджмент 1,0 30 екзамен 

ВС 4. Психологія управління 3,0 90 - 

ВС 6. Економічна безпека 3,0 90 - 

  Всього 30,0 900  

 ІІ курс, І семестр    

ВЗ 2. Методи кваліметричної оцінки 2,0 60 залік 

ВС 4. Психологія управління 2,0 60 екзамен 

ВС 5. 
Корпоративна культура в управлінні 

організацією 
4,0 120 залік 

ВС 6. Економічна безпека 3,0 90 екзамен 

1 Виробнича практика 5,8 174  

2 Переддипломна практика 4,4 132  

  
Підготовка та атестація кваліфікаційної 

(дипломної) роботи 
8,8 264 

захист 

дипломної 

роботи 

  Всього 30,0 900  

Разом 90,0 2700  
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4. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Форми 

атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

З метою визначення відповідності рівня засвоєння знань випускників 

другому (магістерському) освітньому рівню проводиться підсумкова 

атестація за спеціалізацією у формі публічного захисту дипломної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи (за 

наявності) 

Кваліфікаційна дипломна (магістерська) робота – це навчально-наукова 

робота здобувача вищої освіти, яка виконується на завершальному етапі 

здобуття кваліфікації магістра для встановлення відповідності отриманих 

здобувачем вищої освіти результатів навчання (компетентностей) вимогам 

стандартів вищої освіти. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі 

якого ЕК визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його 

готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення щодо 

присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома. 

Кваліфікаційна дипломна (магістерська) робота є інструментом закріплення 

та демонстрації сформованих упродовж навчання загальних та спеціальних 

компетентностей, описаних вище. 

Перед оприлюдненням текст атестаційної (магістерської) роботи 

перевіряється на плагіат. Дипломна робота магістра допускається до захисту 

перед ЕК за умови, якщо рівень її унікальності (оригінальності) відповідає 

нормативу, який офіційно затверджений ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти». 

 
5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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ПП.1   ∙          

ПП.2  ∙   ∙       ∙ 

ПП.3      ∙      ∙ 

ПП.4       ∙  ∙  ∙  

ПП.5     ∙        

ПП.6     ∙        

ВЗ.1    ∙ ∙     ∙   

ВЗ.2      ∙  ∙     

ВЗ.3 ∙    ∙ ∙ ∙ ∙   ∙  

ВС.1     ∙     ∙   

ВС.2     ∙        

ВС.3 ∙ ∙        ∙   

ВС.4      ∙    ∙   

ВС.5 ∙     ∙    ∙   

ВС.6     ∙        
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6. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

(ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ. 

 
 

П
Р

Н
 1

 

П
Р

Н
 2

 

П
Р

Н
 3

 

П
Р

Н
 4

 

П
Р

Н
 5

 

П
Р

Н
 6

 

П
Р

Н
 7

 

П
Р

Н
 8

 

П
Р

Н
 9

 

П
Р

Н
 1

0
 

ПП.1    ∙       

ПП.2       ∙   ∙ 

ПП.3 ∙      ∙    

ПП.4      ∙     

ПП.5    ∙     ∙  

ПП.6       ∙    

ВЗ.1  ∙    ∙     

ВЗ.2 ∙  ∙        

ВЗ.3      ∙     

ВС.1  ∙         

ВС.2 ∙    ∙      

ВС.3 ∙        ∙  

ВС.4 ∙       ∙   

ВС.5 ∙      ∙    

ВС.6  ∙         

 


