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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

1-Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Українська інженерно-педагогічна академія,  

Кафедра менеджменту 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр; магістр менеджменту організацій і адміністрування 

 

Офіційна назва 

освітньої програми 

«Менеджмент організацій і адміністрування» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 

4 міс. 

Наявність 

акредитації 

Міністерство освіти і науки України, сертифікат про акредитацію НД- 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EFQ-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

Діє до 01.07.2020 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

 

2 – Мета освітньої програми 

Метою програми є підготовка професіоналів, які вільно володіють як фундаментальними, так і 

новітніми методами управління, вміють використовувати відповідний інструментарій для 

вирішення конкретних завдань, здатні творчо переосмислювати здобуту інформацію і  знання 

для розробки нових управлінських підходів  підвищення ефективності діяльності в приватному 

та державному секторі, підготовка студентів для подальшого навчання на третьому освітньо – 

науковому рівні освіти. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Орієнтація освітньої 

програми 

Програма професійна прикладна. Структура програми передбачає 

оволодіння знаннями щодо системного аналізу діяльності організації; 

сучасних технологій прийняття управлінських рішень; методів 

формування стратегічних напрямів розвитку організації, забезпечення 

її конкурентоспроможності; методів управління інноваційними 

процесами в організації; ефективних методів мотивації персоналу, 

принципів створення сприятливого соціально-психологічного клімату 

в колективі та управління командою. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Загальна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» 

Особливості 

програми 

Програма реалізує підвищення рівня знань та навичок з управління 

організацією. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних 

менеджерів, підприємців, ініціативних та здатних до швидкої адаптації 

до сучасного бізнес-середовища. Враховує сучасні вимоги до 

вирішення практичних питань шляхом використання двох 



спеціалізацій. Формує менеджерів з новим перспективним способом 

мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи 

менеджменту, але й розробляти нові на базі сучасних досягнень. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

 

Придатність до 

працевлаштування 

Згідно із класифікатором професій ДК 003:2010, випускники можуть 

займатися такими видами професійної діяльності: 

керівники підприємств, установ та організацій (код за ДКП 003:2010 – 

1210.1); директор з виробництва (код 1222.1); керівники виробничих 

підрозділів у комерційному (код 1227), побутовому (код 1228) 

обслуговуванні; начальники відділу в промислових, комерційних, 

побутових організаціях (код 1229.7); директор з економіки, керівники 

фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та 

адміністративних підрозділів (код 1231); комерційний директор (код 

1233); керівники підрозділів матеріально-технічного постачання (код 

1235); керівники інших функціональних підрозділів (код 1239); 

керівники малих підприємств без апарату управління в 

промисловості, будівництві, торгівлі, транспорті, комерційному та 

побутовому обслуговуванні (коди 1311-1319); менеджери (управителі) 

у різних сферах економіки (коди 1411-1496); консультанти в галузі 

управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва, 

з питань організації та управління підприємством, з економічних 

питань (код 2419.2); наукові співробітники (проекти та програми) (код 

2447.1); професіонали з управління проектами та програмами у сфері 

матеріального (нематеріального) виробництва (код 2447.2); помічники 

керівників підприємств, установ та організацій, помічники керівників 

підрозділів та керівників малих підприємств (коди 3436.1-3436.3); 

викладачі університетів та вищих навчальних закладів (код 2310); 

наукові співробітники (код 2419.1); радники з питань бізнес-

адміністрування та управління (код 2490) та ін. 

Подальше навчання Навчання на третьому освітньо-науковому рівні освіти - доктора 

філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної 

освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язанням ситуаційних 

завдань та використанням кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, що 

розвивають лідерські навички та уміння працювати в команді; зустрічі 

із відомими представниками бізнесу, державної та публічної 

діяльності з метою обміну позитивним досвідом підприємницької та 

професійної діяльності. 

Оцінювання Поточне опитування, тестовий контроль, презентація індивідуальних 

завдань, проведення майстер-класів, звіти команд, звіти з практики. 

Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням 

накопичених балів поточного контролю. 

Атестація – публічний захист кваліфікаційної роботи магістра 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні професійні та наукові задачі і проблеми 

у сфері управління та адміністрування 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 спілкування  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 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 синтезу. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

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 само менеджменту; 

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів в 

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 та управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість; 

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом. 

Освітньо-професійні 

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  

 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах; 

2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

3. Проектувати ефективні системи управління організаціями; 

4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї; 

5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 

розрізах; 

6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховувати 

вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 

відповідальність; 

7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних професійних груп та в 

міжнародному контексті; 

8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 

інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;  

9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та 

іноземною мовами; 

10. Демонструвати лідерські навички та вміти працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення 

професійних задач; 



11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 

власного часу. 

Освітньо-професійні 
12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією 

(підрозділом); 

13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Провадження освітньої діяльності в межах реалізації ОПП здійснюють 

фахівці, 33 % з яких мають досвід практичної діяльності у відповідних 

закладах, а 25% - мають ступінь доктора наук та вчене звання 

професора. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення реалізації ОПП здійснюється на 

основі: 

– навчальних аудиторій, оснащених ПК, проекторами, екранами для 

проекторів, колонками настінними тощо; 

– комп’ютерних класів, оснащених ПК, ноутбуками з наявними 

каналами доступу до Інтернету; 

– усі дисципліни навчального плану забезпечені необхідними 

методичними матеріалами; 

– в усіх приміщеннях, де здійснюється навчальний процес, є доступ 

до Wi-Fi мережі Інтернет. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Для інформаційного та навчально-методичного забезпечення ОПП: 

– розроблені навчально-методичні комплекси усіх навчальних 

дисциплін ОПП 

– передбачено доступ до електронної бібліотеки, яка включає 

електронний каталог бібліотеки, організований як єдина БД (понад 

90000 примірників); повнотекстові бази даних журналів іноземних та 

вітчизняних видавництв; видання на електронних носіях у фондах 

бібліотеки; 

– в межах бібліотеки є в наявності 3 читальні зали для відвідувачів 

спеціальності 073 «Менеджмент»; 

– у розпорядженні студентів більше 10 найменувань фахових видань; 

– бібліотеку укомплектовано вітчизняними та закордонними 

фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого 

профілю, в тому числі в електронному вигляді; 

– діє офіційний веб-сайт закладу освіти, на якому розміщена основна 

інформація про його діяльність, а також електронний ресурс закладу 

освіти, який містить навчально-методичні матеріали з навчальних 

дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного 

навчання 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 
Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників у вітчизняних вищих навчальних закладах. 

Міжнародна 

кредитна мобільність 
Можлива згідно укладених угод Української інженерно-

педагогічної академії про міжнародну академічну мобільність. 
Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Наявність відповідної організаційної бази, що дозволяє 

організувати набір, супровід, реєстрацію іноземних громадян для 

навчання в Україні. Забезпечення якісної і безперервної мовної 

підготовки, починаючи з підготовчого відділення,  а також 

можливість удосконалювати комунікативні можливості шляхом 



вивчення окремих дисциплін протягом усього періоду навчання 

без втрат у професійній підготовці.  

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

2.1. Перелік компонент ОПП 
Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Методологія та організація наукових досліджень 3 залік 

ОК 2. Менеджмент організацій 6 екзамен, КП 

ОК 3. Фінансовий менеджмент 3 Залік 

ОК 2. Стратегічне управління 4,5 екзамен 

ОК 5. Корпоративне управління 3 екзамен 

ОК 6. Інформаційні системи та технології в управлінні організацією 4,5 екзамен 

ОК 7. Інноваційний менеджмент 4,5 екзамен 

ОК 10. Виробнича практика 3 залік 

ОК 11. Комплексний державний іспит з фаху 1,5  

ОК 11. Переддипломна практика 9 залік 

ОК 12. Кваліфікаційна робота магістра 16,5  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 58,5 

Вибіркові компоненти ОП 

Вибірковий блок 1 (Дисципліни самостійного вибору ЗВО) 

ВБ 1.1. Лідерство та управління конфліктами 4,5 Екзамен 

ВБ 1. 2 Технології антикризового управління 3 Залік 

Вибірковий блок 2 (за вибором студента) 

ВБ 2.1. Публічне адміністрування/Державна політика та 

держ.регулювання охорони здоров’я в Україні 

3 екзамен 

ВБ 2.2. Договірне право/Міжнародні системи і стандарти охорони 

здоров’я 

3 залік 

ВБ 2.3. Маркетинговий менеджмент/Маркетинг медичних послуг 3 залік 

ВБ 2.4. Управління якістю та змінами в організації/Адаптивне 

управління в галузі охорони здоров’я 

3 екзамен 

ВБ 2.5. Менеджмент персоналу/Техніка управлінської діяльності 6 екзамен, КП 

ВБ 2.6. Управління підприємницькою діяльністю/Управління 

підприємницькою діяльністю  у галузі охорони здоров’я 

3 залік 

ВБ 2.7. Управлінські рішення/Менеджмент персоналу закладів 

охорони здоров’я 

3 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 31,5 
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2.2. Структурно-логічна схема ОПП 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Цикл загальної підготовки 

Методологія та організація наукових досліджень   

Цикл професійної підготовки 

Менеджмент організацій Інформаційні системи і технології в управлінні організацією Виробнича практика 

Стратегічне управління  Переддипломна практика 

Корпоративне управління   

Інноваційний менеджмент   

Фінансовий менеджмент   

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ 

Дисицпліни Цикл загальної підготовки 

Договірне право/Міжнародні системи і стандарти 

охорони здоров’я 
  

Цикл професійної підготовки 

HR-менеджмент/ 

Маркетинговий менеджмент/Маркетинг медичних 

послуг/ 
 

Управління якістю та змінами в організації/Адаптивне 

управління в галузі охорони здоров’я 

 

 

 Менеджмент персоналу/Техніка управлінської діяльності  

 Управління підприємницькою діяльністю/Управління 

підприємницькою діяльністю  у галузі охорони здоров’я 

 

 Управлінські рішення/Менеджмент персоналу закладів 

охорони здоров’я 

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 073 

«Менеджмент» здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) 

кваліфікаційної роботи і завершується видачею документу встановленого 

зразка про присудження йому ступеню магістра із присвоєнням кваліфікації 

магістр менеджменту організацій і адміністрування. 

Кваліфікаційна 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 робота не повинна містити академічного плагіату, 

фальсифікації, фабрикації.  

Кваліфікаційна робота може бути оприлюднена на офіційному сайті 

закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої 

освіти.   



Таблиця 1. 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК (за 7-м рівнем, магістерським) 
Класифікація 

компетент-

ностей за 

НРК 

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/недоста

тньої 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   К2  

СК6     

СК7 ЗН1 УМ1   

СК8  УМ1   

Для освітньо-професійної програми 
СК9 ЗН2 УМ1 К1 АВ1, АВ3 

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 

1. 1 

Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних 

умовах; 

+       +        +  

2. 3 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;    +      +         

3. 4 Проектувати ефективні системи управління організаціями;  +           +      

4. 5 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;     +          +    

5. 7 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;          +         

6. 8 

Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 

чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність  

     +  +        +  

7. 9 
Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;  
 +   +       +      

8. 1 
Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи 

для вирішення задач управління організацією;  
  +         +      

9. 1 
Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах 

державною та іноземною мовами;  
    +             

10.  
Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти 

з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;  
            +  +   

11.  
Мати навички забезпечення особистого професійного розвитку та планування 

власного часу.  
         +        

Для освітньо-професійної програми 

12. 1 
Мати навички делегування повноважень та керівництва організацією 

(підрозділом);  
 +  +        +  + +  + 

13. 1 
Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).  
  + +  +   +      + +  

 


