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І. ПЕРЕДМОВА 

 

1. Освітню програму другого (магістерського) за спеціальністю 073 

Менеджмент, галузі знань 07 Управління та адміністрування рівня затверджено 

та введено в дію наказом ректора Економіко-технологічного інституту ім. 

Р.Ельворті на підставі рішення Вченої ради Економіко-технологічного 

інституту ім. Р.Ельворті від «21» січня 2019 р., протокол № 6. Внесено зміни до 

ОП «16» вересня 2019 р., протокол № 7; від «18» лютого 2020 р., Протокол № 2,  

від «20» жовтня 2020 р., Протокол № 5,  від «1» липня 2021 р.,  
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Проектна група: к.е.н., доцент, Олійник І.В. 

                             к.е.н., зав.каф. Павлова О.В. 
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ІІ. Загальна характеристика 

Повна назва 

вищого  

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 

Кафедра фінансів та економіки 

Ступінь вищої 

освіти 
Магістр  

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 - Менеджмент 

Обмеження 

щодо форм 

навчання 

Без обмежень 

Освітня 

кваліфікація 
Магістр менеджменту 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – Магістр 

Спеціальність – 073 «Менеджмент» 

Освітня програма – Менеджмент 

Передумови 

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до 

Економіко-технологічного інституту імені Роберта 

Ельворті», затвердженими Вченою радою інституту 

Наявність базової вищої освіти. Підготовка фахівців з 

менеджменту проводиться за денною та заочною  

формами навчання. 

Мова 

викладання 
Українська  

Офіціальна 

назва освітньої 

програми 

«Менеджмент»/«Мanagement» 

Професійна 

кваліфікація 
Не надається 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://eti.kr.ua 

Опис 

предметної 

області 

Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх 

підрозділами. 

Цілі навчання: 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.  

Теоретичний зміст предметної області: - парадигми, 

закони, закономірності, - принципи, історичні передумови 

розвитку менеджменту; - концепції системного, 

ситуаційного, адаптивного, антисипативного, 

антикризового, інноваційного, проектного менеджменту 

тощо; - функції, методи, технології та управлінські 

рішення у менеджменті  

Методи, методики та технології: - загальнонаукові та 

специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, 

економіко-статистичні, економіко-математичні, 

експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, 

документальні, балансові тощо); - методи реалізації 

функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; 

методи економічної діагностики; методи прогнозування і 

планування; методи проектування організаційних 

структур управління; методи мотивування; методи 

контролювання; методи оцінювання соціальної, 

організаційної та економічної ефективності в менеджменті 

тощо). - методи менеджменту (адміністративні, 

економічні, соціально-психологічні, технологічні); - 

технології обґрунтування управлінських рішень 

(економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево 

рішень тощо). 

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-

комунікаційне обладнання, інформаційні системи та 

програмні продукти, що застосовуються в менеджменті. 

Академічні 

права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітня, професійно-прикладна, орієнтована на сучасні 

досягнення у сфері  менеджменту в сучасних умовах 

розвитку економіки 

Основний фокус 

освітньої 

програми та 

спеціальності 

Спеціальна в галузі 07 «Управління та адміністрування», 

спеціальності 073 «Менеджмент» Ключові слова: 

менеджмент, організація, управлінські рішення, персонал, 

стратегії, управління бізнесом, управління якістю, ділова 

етика, лідерство, інновації в менеджменті, 

конкурентоспроможність. Формування фахової 

компетентності у процесі навчання щодо вміння 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у галузі професійної діяльності із застосуванням 

науково-обґрунтованих теорій та методів менеджменту 

Особливості Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку фахівців із 



програми управління персоналом сучасної компанії, ініціативних та 

здатних до швидкої адаптації в сучасному бізнес 

середовищі. Формує креативних фахівців із новим 

перспективним способом мислення, здатних не лише 

застосовувати існуючі методи управління персоналом, але 

й удосконалювати їх на базі сучасних досягнень Особливу 

увагу в процесі навчання приділено академічній 

доброчесності здобувачів освіти в ЕТІ ім. Р. Ельворті 

Використання в навчальному процесі інтерактивних 

методів, професійно-ситуаційного моделювання та  

принципів Liberal Art Education 

У навчальному процесі беруть участь фахівці-практики 

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

 

Випускник придатний до працевлаштування на посади у 

відповідності до професій Національного класифікатора 

України: Класифікатор професій (ДК 003:2010): 

- 121 керівники підприємств, установ та організацій; 

- 122 керівники виробничих та інших основних 

підрозділів; 

- 123 керівники функціональних підрозділів (в тому 

числі керівники фінансових, бухгалтерських, 

економічних, юридичних та адміністративних 

підрозділів та інші керівники; керівники підрозділів 

кадрів і соціально-трудових відносин; керівники 

підрозділів маркетингу; керівники підрозділів 

матеріально-технічного постачання; керівники 

проектів та програм; керівники інших 

функціональних підрозділів); 

- 131 керівники малих підприємств без апарату 

управління; 

- 14 менеджери (управителі) підприємств, установ, 

організацій та їх підрозділів; 

та інші посади керівників, їх заступників і помічників у 

організаціях різних форм власності та 

організаційноправових форм господарювання, виробничої 

і невиробничої сфер економіки, в органах державного 

управління та місцевого самоврядування. 

Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студенто-центроване навчання. Стиль викладання 

зорієнтовано на проблемно-орієнтоване навчання. 

Комбінований підхід до навчання: поєднання традиційних 

та нетрадиційних методів навчання із використанням 

тематичних, проблемних, оглядових лекцій, в тому числі 

за участі фахівців-практиків, проведення презентацій, 



дискусій, застосування методу кейс-стаді із розв’язанням 

реальних завдань, вирішення розрахунково-аналітичних та 

творчих задач, робота в малих групах, самостійна робота 

студентів, підготовка курсових робіт, виробничі практики, 

консультації викладачів, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання; проведення лекційних заняттях 

(мають інтерактивний науково-пізнавальний характер), 

практичних заняттях (ситуаційні завдання, підготовка 

презентацій) і та семінарських занять, тренінгів; 

організація майстеркласів, круглих столів, наукових 

конференцій та семінарів; залучення студентів до участі в 

проектних роботах, конкурсах, та науково-дослідних 

заходах. Застосовуються інноваційні технології 

електронного навчання. Проблемні, інтерактивні, 

проектні, інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі, 

колективні та інтегративні, контекстні технології навчання 

що спрямовані на особистісний саморозвиток, умінні 

працювати в групі та презентувати свої результати роботи. 

Методи та способи навчання є домінуючими, 

забезпечують активну участь в процесі навчання 

студентів. 

Оцінювання 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється 

згідно Положення ЕТІ ім. Р. Ельворті    про «Порядок 

оцінювання знань студентів » 

Види контролю: поточний, підсумковий, самоконтроль 

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий 

контроль знань, презентація наукової роботи, захист 

письмових робіт, заліки, екзамени. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється 

за чотирибальною шкалою – 4-бальна національна шкала 

(відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева 

національна шкала (зараховано/незараховано); 100-бальна; 

шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, FX). 

 

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття першого 

(бакалаврського) ступеня вищої освіти 

 

Обсяг 

освітньої 

програми 

магістра 

Обсяг освітньої програми магістра: 

Освітньо-професійна програма 90 кредитів ЄКТС, 

Освітньо-наукова програма 120 кредитів ЄКТС, 

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей 

за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти 

 

ІV. Перелік компетентностей випускника 



 

Компетентності випускника 
Ін

т
ег

р
а
л

ь
н

а
 

к
о

м
п

ет
ен

т
н

іс
т
ь

 

ІК 

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 

З
а

га
л

ь
н

і 
к

о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

і 

ЗК 1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

ЗК 2 

Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності);  

ЗК 3 
Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій;  

ЗК 4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  
ЗК 5 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 
ЗК 6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК 7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

С
п

ец
іа

л
ь

н
і 

(ф
а
х

о
в

і)
 к

о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

і 

СК 1 
Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 
інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до 
визначених цілей та міжнародних стандартів; 

СК 2 

Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, 

за якими організація визначає подальші напрями розвитку, 

розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; 

СК 3 
Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту; 

СК 4 
Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 

організації; 

СК 5 
Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 
процесі управління;  

СК 6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в 
процесі управління людьми; 

СК 7 
Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість; 

СК 8 
Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом. 

СК 9 
Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 
приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 
реалізацію; 

СК 10 Здатність до управління організацією та її розвитком. 
 



 

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів першого (бакалаврського) 

ступеня вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання 

 

Результати навчання 

Р 1 

Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних 

умовах; 

Р 2 
Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

Р 3 Проектувати ефективні системи управління організаціями; 

Р 4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї; 

Р 5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; 

Р 6 

Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 
управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 
чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; 

Р 7 
Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, 

з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 

Р 8 
Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач управління організацією; 

Р 9 
Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та 
іноземною мовами; 

Р 10 

Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних 

задач; 

Р 11 
Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного 

часу; 

Р 12 Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); 

Р 13 
Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

 



VI. Форми атестації здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої 

освіти 

 
Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної магістерської роботи 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

(за наявності) 

Кваліфікаційна магістерська робота має передбачати 

розв’язання складної задачі або проблеми в сфері 

менеджменту, задачі або проблеми в сфері менеджменту, 

що потребує здійснення досліджень та/або інновацій і 

характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із 

застосуванням теорій та методів економічної науки. 

Кваліфікаційна магістерська робота не повинна містити 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. 

Кваліфікаційна магістерська робота має бути оприлюднена 

на офіційному сайті закладу вищої освіти або його 

підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. 

 
VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

В ЕТІ функціонує система забезпечення закладом вищої освіти якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості), яка 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 ЕТІ та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті інституту, 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 дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 



забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення ЕТІ якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням інституту 

оцінюється НАЗЯВО або акредитованими ним незалежними установами 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності 

вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються 

НАЗЯВО, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення 

якості вищої освіти. 

 

Кадрове 

забезпечення 

Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно 

з діючим законодавством України (Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 

грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ № 347 від 10.05.2018). До реалізації 

програми залучаються науково-педагогічні працівники з 

науковими ступенями та/або вченими званнями, а також 

висококваліфіковані спеціалісти. З метою підвищення 

фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один раз 

на п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Відповідає технологічним вимогам щодо матеріально-

технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова 

кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 

30 грудня 2015 р., № 1187 (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ № 347 від 10.05.2018).  

Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу повинна становити не менше ніж 2,4 кв. метра на 

одного здобувача освіти з урахуванням не більше трьох змін 

навчання, але не менше 2000 кв. метрів для закладу вищої 

освіти. В ЕТІ ім. р. Ельворті вона складає  5324 кв.м 

навчальної площі. У разі розширення провадження освітньої 

діяльності враховуються ліцензовані обсяги дійсних ліцензій.  



Інститут оснащений засобами, які забезпечують 

доступність навчального приміщення для осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення, зокрема 

безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) 

та іншої інфраструктури відповідно до державних 

будівельних норм, правил і стандартів, що документально 

підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження 

будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або 

відповідною установою, уповноваженою на проведення 

зазначених обстежень.  

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 

обладнанням, устаткуванням, що необхідні для виконання 

освітніх програм, обґрунтовується окремим документом з 

наданням розкладу їх використання та розрахунків 

достатності. 

 При цьому враховується комп’ютерна техніка із 

строком експлуатації не більше восьми років. Забезпеченість 

навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням повинна 

становить не менше ніж 30 відсотків. Здобувачі вищої освіти, 

які цього потребують, забезпечені гуртожитком (який 

орендується). 

Соціально-побутова інфраструктура передбачає 

наявність:  бібліотека, у тому числі читальна зала;, пунктів 

харчування, спортивної зали та стадіон (орендовані) та 

спортивних майданчиків.  

Навчально-методичне забезпечення передбачає 

наявність: усіх затверджених в установленому порядку 

освітніх (освітньо-професійних) програм, навчальних планів, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

рівня бакалавра; робочих програм з усіх навчальних 

дисциплін навчальних планів, які включають: програму 

навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, 

порядок оцінювання результатів навчання, рекомендовану 

літературу (основну, допоміжну), інформаційні ресурси в 

Інтернеті; програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми; методичних матеріалів для 



проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти.  

Інформаційне 

та навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне забезпечення передбачає наявність: 

вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань 

відповідного або спорідненого спеціальності профілю у 

бібліотеці Інституту (у тому числі в електронному вигляді) 

залежно від найвищого рівня, за яким фактично провадиться 

освітня діяльність і становить для рівня бакалавра не менше 

чотирьох різних найменувань для спеціальності;  доступ до 

баз даних періодичних наукових видань англійською мовою 

відповідного або спорідненого профілю (допускається 

спільне користування базами кількома закладами вищої 

освіти); офіційний веб-сайт закладу Інституту (Офіційний 

веб-сайт https://eti.kr.ua ), на якому розміщена основна 

інформація про його діяльність (структура, ліцензії та 

сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ 

видавнича/атестаційна (наукових працівників) діяльність, 

зразки документів про освіту, умови для доступності осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

приміщень, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх 

склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, 

контактна інформація); сторінки на офіційному веб-сайті 

закладу освіти англійською мовою, на якому розміщена 

основна інформація про діяльність (структура, ліцензії та 

сертифікати про акредитацію, освітні/освітньо-наукові 

програми, зразки документів про освіту) 
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та прикладами стандартів [електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://www.unideusto.org/tuningeu/ 

http://www.ehea.info/articledetails.aspx?ArticleId=67


VI. Перелік навчальних дисциплін 
 

Код н/д Перелік навчальних дисциплін 

 Кредити 

ЕКТС 

Семестр Форма 

підсумкового 

контролю 

Перший рік 

Обов’язкові компоненти 

ОК1 Методологія та організація наукових 

досліджень 

4 1 залік 

ОК2 Договірне право  4 1 екзамен 

ОК3 Антикризовий менеджмент 5 1 залік 

ОК4 Кадровий менеджмент 7 1 екзамен 

ОК5 Інформаційні системи і технології в 

управлінні 

5 1 залік 

ОК6 Маркетинговий менеджмент 5 1 екзамен 

ОК7 Менеджмент організацій 7 2 екзамен 

ОК8 Курсова робота (Менеджмент організацій) 3 2 захист 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 40   

Вибіркові компоненти  

ВК1 Дисципліна 1 5 2 залік 

ВК2 Дисципліна 2 5 2 залік 

ВК3 Дисципліна 3 5 2 залік 

ВК4 Дисципліна 4 5 2 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 20   

За перший рік 60   

Другий рік 

Обов’язкові компоненти 

ОК10 Виробнича практика 6 3 захист 

ОК11 Написання та захист магістерської роботи 9 3 захист 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 15   

Вибіркові компоненти 

ВК5 Дисципліна 5 5 3 екзамен 

ВК6 Дисципліна 6 5 3 екзамен 

ВК7 Дисципліна 7 5 3 екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 15   

За другий рік 30   

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90   

 



  

VIІI. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

 

У закладах вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення 

закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості), яка 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 закладу вищої освітити регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, 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 дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату; 

9) постійне оновлення ОП на основі опитування стейкхолдерів; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням 

закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності 

вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним 

стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 

 

Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК(за 7-м рівнем, магістерським) 
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Знання  
ЗН1. Спеціалізовані 

концептуальні знання, 

набуті у процесі 

навчання та/або 

професійної 

діяльності на рівні 

новітніх досягнень, які 

є основою для 

оригінального 

мислення та 

інноваційної 

діяльності, зокрема в 

контексті 

дослідницької роботи  

ЗН2.Критичне 

осмислення проблем у 

навчанні та/або 

професійній 

діяльності та на 

межіпредметних 

галузях  
 

Уміння  
УМ1. Розв’язання 

складних задач і 

проблем, що потребує 

оновлення та інтеграції 

знань, часто в умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та 

суперечливих вимог  

УМ2. Провадження 

дослідницької та/або 

інноваційної діяльності  

Комунікація  
К1. Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, а 

також знань та 

пояснень, що їх 

обґрунтовують, 

до фахівців і 

нефахівців, 

зокрема до осіб, 

які навчаються  

К2. 

Використання 

іноземних мов у 

професійній 

діяльності  

Автономія та 

відповідальність  
АВ1. Прийняття рішень у 

складних і 

непередбачуваних 

умовах, що потребує 

застосування нових 

підходів та 

прогнозування  

АВ2. Відповідальність за 

розвиток професійного 

знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку 

команди  

АВ3. Здатність до 

подальшого навчання, 

яке значною мірою є 

автономним та 

самостійним  

Загальні компетентності 

ЗК1  ЗН2 УМ1, УМ2 К1, К2 АВ3 

ЗК2    К1, К2  

ЗК3   УМ1, УМ2 К1 АВ1 

ЗК4  УМ1 К1 АВ1, АВ2 

ЗК5   К1 АВ2 

ЗК6  УМ1  АВ3 

ЗК7 ЗН1, ЗН2 УМ1   

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1  ЗН2 УМ1   

СК2    К2  

СК3    К2  

СК4   УМ1   

СК5  ЗН2  К2  

СК6     

СК7  ЗН1 УМ1   

СК8   УМ1   

СК9  ЗН2 УМ1 К1 АВ1, АВ2 

СК10  ЗН1 УМ1, УМ2 К1 АВ1 

 



Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та 

компетентностей 

Програмні 

результати 

навчання 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 

Р 1.  +       +        +    

Р 2.    +      +           

Р 3.  +           +        

Р 4.    +         +       

Р 5.         +           

Р 6.      +  +        +    

Р 7.  +   +       +        

Р 8.   +         +        

Р 9.     +               

Р 10.             +  +     

Р 11.          +          

Р 12.  +  +        +  + +  +   

Р 13.    + +  +   +      + +    

 

Таблиця 3 

Матриця зв’язків між навчальними нормативними дисциплінами 

(модулями) та результатами навчання (компетентностями) 
 

 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 

Р1   + +  + +     

Р2   + +  + + +  
+ + 

Р3   + + + + + +  
+ + 

Р4   + + + + + +  
+ + 

Р5   + + + + + +  
+ + 

Р6  + + + + + +   
  

Р7   + +  + +     

Р8     +       

Р9 +   +        

Р10   + +  + +     

Р11    +      + + 

Р12    +   + +     

Р13   + + + + + +  
+ + 



Структурно-логічна схема ОП 

 

В основу розроблення освітньої програми покладено компетентнісний 

підхід з використанням ЄКТС, де для досягнення запланованих результатів 

навчання за освітньою програмою передбачаються певні витрати часу 

студентом, тобто необхідний і достатній  обсяг навчального навантаження 

студента, виражений у кількості кредитів ЄКТС (1 кредит=30 годинам), 1 

семестр – 30 кредитів ЄКТС, навчальний академічний рік – 60 кредитів ЄКТС. 

Освітня програма передбачає виділення дисциплін двох видів: 

обов’язкових дисциплін та дисциплін за вільним вибором студента відповідно 

до профілю освітньої програми. 

Навчальне навантаження студента включає всі види його роботи 

(самостійну, аудиторну, лабораторну тощо) відповідно навчального плану. 

 

 



 

 

 

Таблиця 4 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
 

 

 

 
 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 

ОК1 Методологія та організація 

наукових досліджень 

ВК1 Дисципліна 1 

 

ВК5 Дисципліна 5 

 

ОК2 Договірне право  ВК2 Дисципліна 2 

 

ВК6 Дисципліна 6 

 

ОК5 Інформаційні системи і 

технології в управлінні 

 

ВК3 Дисципліна 3 

 

ВК7 Дисципліна 7 

ВК4 Дисципліна 4 

ОК4 Кадровий менеджмент 

 

ОК7 Менеджмент організацій 

 

ОК10 Виробнича практика 

 

ОК3 Антикризовий менеджмент 

 

ОК11 Написання та захист 

магістерської роботи 

ОК6 Маркетинговий менеджмент ОК8 Курсова робота (Менеджмент 

організацій) 

 Обов’язкові компоненти ОП 

загальної підготовки 

 Вибіркові компоненти 

Професійної підготовки  


