
ПРОГРАМА  

курсу ЕТІ  МВА (medium) 

"Мастер ділового адміністрування - Master of 

Business Administration" 
(1 рік навчання) 

 

 

Програма ЕТІ  МВА спрямована на забезпечення фундаментальної 

теоретичної та практичної підготовки фахівців, здатних розв’язувати практичні 

проблеми та складні спеціалізовані завдання у сфері управління організацією та 

її підрозділами. Програма сприятиме формуванню у слухачів ділових якостей, 

професіоналізму, креативності, підприємництва, самостійності в процесі 

розробки й прийняття рішень, організованості, готовності працювати в умовах 

динамічного висококонкурентного середовища. 

Пропоновані слухачам модулі спрямовані на формування системи 

практичних знань та навичок, необхідних для розуміння тенденцій розвитку 

вітчизняного та міжнародного бізнесу, вирішення актуальних проблем компанії 

та підвищення ефективності виконання управлінських функцій в умовах 

сучасного бізнес-середовища. 
 



Аудиторія слухачів програми - менеджери підприємств середньої ланки 

(начальник відділу (служби), заступник начальника відділу, начальник цеху, 

заступник начальника цеху, начальник виробництва, заступник начальника 

виробництва, керівник групи працівники, які знаходяться в кадровому резерві  на 

вищезазначені посади) 

Формат програми - навчальний модуль 1 раз в місяць, 5 пар в день, чотири дні 

 

Метою програми є оволодіння загальними управлінськими компетенціями і 

прогресивними практичними інструментами ведення бізнесу за допомогою: 

 формування стратегічного мислення і розширення бізнес-інтелекту 

слухачів; 

 отримання спеціалізованих знань та уявлення про взаємодію різних 

складових бізнесу, спрямованих на вирішення актуальних проблем 

компанії і підвищення ефективності виконання управлінських функцій; 

 оволодіння навичками практичного застосування знань, отриманих в 

період навчання. 

 

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Перший рік Кредити Семестр 

ЗП1 Економічна теорія (макро/мікро) 4 1 

ЗП2 Бізнес право 3 1 

ПП3 Бух облік та оподаткування підприємств 3 1 

ПП4.1 Основи менеджменту 3 1 

ПП4.3 Організація управління якістю на 

підприємстві 

4 1 

ПП4.5 Стратегічний менеджмент 4 1 

ПП5.1 Основи маркетингу 4 1 

ПП6 Інформаційні технології в управлінні та 

бізнесі 

2 1 

ПП7 Корпоративна культура 3 2 

 Разом 1 семестр 30  

Другий рік Кредити Семестр 

ПП1 Економіка підприємства   4 2 

ПП2 Управлінський та фінансовий облік 4 2 

ПП4.2 Організація виробництва та операційний 

менеджмент 

4 2 

ПП4.4 Менеджмент персоналу 4 2 

ПП5.2 Інтернет-маркетинг 4 2 



ПП6 Інформаційні технології в управлінні та 

бізнесі 

2 2 

ПП8 Управління конфліктами 3 2 

 Виконання та захист кваліфікаційної роботи 5 2 

 Разом 2 семестр 30  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОП 60  

 

Результати навчання 

Назвати та пояснити основні функції та методи менеджменту 

Розуміти та вміти обрати ефективну організаційну структуру управління 

підприємством 

Продемонструвати здатність управляти підрозділами організації через реалізацію 

функцій менеджменту 

Визначити бачення, місію, головні цілі організації, вибрати та застосувати 

ефективну стратегію підприємства 

Оцінити вплив факторів внутрішнього і зовнішнього середовища для підприємства 

Організувати систему ефективного керування бізнес-процесами, управляти 

покращеннями  

Розробляти бізнес-план діяльності підприємства (підрозділів) 

Розуміти і вміти використовувати Міжнародні стандарти ISO 9001 

Розуміти і вміти використовувати стратегію безперервного вдосконалення Кайдзен 

Розуміти і вміти використовувати концепцію бережливого виробництва 

Розуміти і вміти використовувати внутрішні стандарти та положення на 

підприємстві 

Вміти класифікувати витрати підприємства та приймати управлінські рішення на 

основі аналізу (розрахунку) точки беззбитковості 

Вміти використовувати STP- аналіз (сегментування ринку за різними групами 

критеріїв, таргетинг, позиціювання)  

Вміти використовувати результати маркетингових досліджень ринку 

Вміти аналізувати по комплексу маркетингу (4P) 

Розуміти і вміти використовувати інструменти Інтернет-маркетингу у практичній 

діяльності підприємства 

(Створювати та оформлювати бізнес-сторінку в соціальних мережах (Facebook, 

Instagram, youtube; написати пост  (відеоролік) для фейсбуку) 

Планувати особистий професійний розвиток та планувати власний час 

Розуміти основи господарського та трудового права  

Знати основні сучасні концепції управління персоналом та застосовувати їх 

залежно від потреб організації 

Використовувати основні методи мотивації  та оцінки персоналу для вирішення 

стратегічних та оперативних управлінських завдань 

Планувати чисельність робітників на підприємстві по категоріям, надавати 

пропозиції по оптимізації чисельності працівників 

Розуміти цінову стратегію  підприємства 

Вміти класифікувати основні та оборотні фонди підприємства 

Обчислити основні показники ефективності використання ресурсів підприємства 



Розуміти калькуляцію собівартості продукції та планувати заходи по скороченню 

витрат на підприємстві 

Вміти пояснити принципи формування та аналізу управлінської звітності (БДР 

бюджет доходів і витрат, БРГК бюджет руху грошових коштів, бюджетний баланс) 

Продемонструвати здатність управляти проектом, програмою впровадження 

технологічних та продуктових інновацій чи програмою організаційних змін 

Розуміти концептуальні основи нормування праці на промисловому підприємстві 

Вміти пояснити структуру балансу підприємства (структуру активів та пасивів 

підприємства) 

Розуміти основні принципи бухгалтерського обліку 

Вміти застосовувати основні методи фінансового аналізу для оцінки активів, 

управління оборотним капіталом, прийняття інвестиційних рішень 

Класифікувати податки та описати принципи їх нарахування 

Знати основну законодавчу базу щодо обліку та оподаткування підприємства 

Вміти пояснити процес формування ринкової ціни під впливом попиту та 

пропозиції  

Назвати основні макроекономічні показники розвитку країни та пояснити механізм 

регулювання основних макроекономічних процесів 

Вміти використовувати  офісні програми Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Project 

Розуміти і вміти використовувати  систему управління ресурсами підприємства 

(ЕRР) з використанням програмних продуктів BAF (1С) та Infor LN 

Продемонструвати навички організації ділових зустрічей, ведення переговорів, 

службового спілкування (усного та письмового), вміння формувати імідж 

організації та ділової людини. 

Організувати ефективні комунікації в процесі управління 

Продемонструвати здатність управляти конфліктними ситуаціями  

Формувати корпоративну культуру  на підприємстві 

 

Акцент на здобутті навичок, знань та вмінь з менеджменту, який передбачає 

управлінську та аналітичну діяльність в умовах невизначеності бізнес-

середовища; сприяє формуванню менеджерів які здатні гармонізувати внутрішнє 

середовище підприємства та підтримувати ефективні стійкі комунікації з 

зовнішнім оточуючим середовищем різних рівнів з метою досягнення стійкого 

функціонування та розвитку підприємства; можливість подальшої освіти та 

кар’єрного зростання. 

 

Передумови: Наявність ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста) 

 

Тип диплому та обсяг:  Диплом магістра МВА, 60 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1 рік (2 семестри по 5 місяців), інша вища освіта (неформальна освіта) 


