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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

(назва ступеня вищої освіти) 
Магістр 

галузь знань 07 Управління та адміністрування 
спеціальність ( ш и ф р т а н а з в а г а л у з і з н а н ь ) 

073 Менеджмент 
освітня програма ( н а й м е н у в а н н я с п е ц і а л ь н о с т і ) 
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1 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ 
Вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 20 лютого 2019 року, протокол № З 
Наказом Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» від 20 лютого 2019 року № 36-Н 

З РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО 
проектною групою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 

Члени проектної групи: 
Іванюта В.Ф., керівник проектної групи, гарант освітньої програми, професор 
кафедри менеджменту, д.е.н., доцент 
Бондар-Підгурська О.В., доцент кафедри менеджменту, к.е.н., доцент 
Чайка І.П., доцент кафедри менеджменту, к.е.н., доцент 

2 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 2016 рік 
Переглянуто 2018 рік 
Переглянуто 2019 рік 



І. Загальна характеристика освітньо-професійної програми: 
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 
Ступінь вищої 
освіти Магістр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність 073 Менеджмент 
Освітня програма «Бізнес-адміністрування» 
Освітня 
кваліфікація Магістр з бізнес-адміністрування 

Кваліфікація в 
дипломі 

Ступінь вищої освіти - Магістр 
Спеціальність - 073 Менеджмент 
Освітня програма - «Бізнес-адміністрування» 

Опис предметної 
області 

Об'єкти вивчення - вивчення в менеджменті є 
системні знання з об'єктивних закономірностей, умов, 
процесів і специфічних особливостй господарської 
діяльності підприємства, управління підприємствами та 
організаціями, їх підрозділами за невизначеності умов і 
вимог. 

Цілі навчання - підготовка фахівців, здатних 
ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері управління організаціями на 
засадах оволодіння системою компетентностей, реалізація 
загальних та професійних компетентнтностей, які необхідні 
для професійної діяльності менеджера з урахуванням 
особливостей підприєництва та ведення бізнесу у регіоні та в 
цілому у країні. 

Теоретичний зміст предметної області: 
- сучасні теорії та концепції менеджменту; 
- інноваційні концепції та системи менеджменту; 
-особливості розвитку підприємницької діяльності та 

бізнесу та управління ними; 
-роль і специфіка державного регулювання 

підприємницької діяльності та бізнесу; 
- 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 

(стратегічне управління, управління змінами, проектне 
управління, управління знаннями, корпоративне 
управління, тощо); 



- методи реалізації функцій менеджменту; 
- інструментарій обґрунтування управлінських рішень; 
- інформаційно-комунікаційні технології управління 

організаціями та їх підрозділами. 
Академічні права 
випускників 

Продовжувати навчання на третьому освітньо-
науковому рівні вищої освіти, що відповідає 8-му 
кваліфікаційному рівню НРК у закладах вищої освіти і 
наукових установах України та за кордоном. Набуття 
часткових кваліфікацій за іншими спеціалізаціями в 
системі післядипломної освіти 

Працевлаштування 
випускників 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі управління 
та адміністрування і здатний виконувати зазначену(і) 
професійну(і) роботу(и) за ДК 003:2010: 

- 1210.1 Президент компанії 
1224 Завідувач підприємства роздрібної торгівлі, 

Керівник торговельно-економічної місії 
1227 Головний адміністратор (на комерційних 

підприємствах) 
- 1229.7 Генеральний менеджер (управитель), Завідувач 
пункту (заготовчого, приймального, навчально-
консультаційного, навчального та ін.) 
- 1231 Директор з економіки, Директор-
розпорядник, Керівник (директор, начальник та ін.) 
департаменту, Менеджер (управитель) 
- 1233 Директор комерційний 

1311 Голова кооперативу (товариства, колективної 
ферми і т. ін.) 

1314 Директор (керівник) малої торговельної 
фірми, Керуючий магазином 

1316 Директор (керівник) малого підприємства 
(транспортного, складського) 
- 1317 Директор малої фірми (страхової, аудиторської, 
рекламної і т. ін.) 
- 1452 Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі 
- 1453 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі 
побутовими та непродовольчими товарами 

123 Керівники функціональних підрозділів 
- 1238 Керівники проектів та програм 
- 131 Керівники малих підприємств без апарату 
управління 
- 1453.1 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі 
побутовими товарами та їх ремонті, Менеджер 
(управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими 
товарами 



1454 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі 
продовольчими товарами 

1475.4 Менеджер (управитель) з адміністративної 
діяльності, Менеджер (управитель) із 
зовнішньоекономічної діяльності, Менеджери 
(управителі) з питань комерційної діяльності та 
управління 

1499 Менеджер (управитель) 
2447.2 Професіонали з управління проектами та 

програмами 
2441.1 Молодший науковий співробітник 

(економіка) Науковий співробітник (економіка) 
Науковий співробітник-консультант (економіка) 

2441.2 Консультант з економічних питань Член 
виконавчого органу акціонерного товариства Член 
правління акціонерного товариства Член ревізійної 
комісії Член спостережної (наглядової) ради 

3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та 
організацій 
Іпіегпаїіопаї Зіапсіагсі Сіаззі/ісаііоп о/ Оссираііот 2008 
(І8СО-О8): 
- 111 Ье§із1аІогз апсі 8епіог ОШсіаІз 
- 112 Мапа§іп§ Оігесіогз апсі СЬіеГ Ехесиїі уєз 
- 121 Визіпезз З є г у і с є з апсі Асітіпізігагіоп Мапа§егз 
- 122 8а1ез, Магке1іп§ апсі Беуеіортепі; Мапа§егз 
- 131 Ргосіисііоп Мапа§егз іп А§гіси11иге, Рогезїгу апсі 
РізЬегіез 

132 МапиїасІигіп§, Міпіп§, Сопзїгисїіоп апсі 
ОізІгіЬиІіоп Мапа§егз 
- 133 Іп&гтаїіоп апсі Соттипісаііопз ТесЬпо1о§у 
8 є г у і с є з Мапа§егз 
- 134 Ргоїеззіопаї 8еп/ісез Мапа§егз 
- 242 Асітіпізігаїіоп Рго&ззіопаїз 
- 243 8а1ез, МагкеІіп§ апсі РиЬІіс Кеіаїіопз Ргоїеззіопаїз 
- 1213 Роїісу апсі Р1аппіп§ Мапа§егз 
- 1219 Визіпезз 8 є г у і с є з апсі Асітіпізігаїіоп Мапа§егз N01 
Е1зе\уЬеге Сіаззіїїесі 
- 2310 Шіуегзіїу апсі Ьі§Ьег есіисаііоп ІеасЬегз 
- 2320 Уосаііопаї есіисаііоп ІеасЬегз 
- 2421 Мапа§етепІ апсі Ог^апігаїіоп Апаїузіз 
- 2422 Роїісу Асітіпізігаїіоп Ргоїеззіопаїз 
- 3341 Оіїїсе Зирегуізогз 



III Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня магістра 
Обсяг освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування» зі 

спеціальності 073 Менеджмент ступеня магістра становить 90 кредитів ЄКТС. 

IV Перелік компетентностей випускника 
4.1. За час навчання в магістратурі у випускника повинні сформуватися 
інтегральна, загальні та спеціальні (фахові, предметні) компетентності. 

Вид 
коптенетності 

Шифр Визначення компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

ІК Здатність розв'язувати складні завдання і проблеми 
у сфері управління або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і 
вимог 

Загальні 
компетентності 

з к 1. Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
2. Здатність спілкуватися з представниками 
різних професійних груп та у міжнародному 
контексті. 
3. Здатність працювати з інформацією у тому 
числі в глобальних комп'ютерних мережах, 
здійснювати використовувати інформаційно-
комунікаційньї технологій для пошуку, оброблення, 
аналізу інформації з різних джерел та прийняття 
рішень, представляти її в необхідному форматі. 
4. Здатність організовувати та мотивувати людей 
рухатися до спільної мети, працювати в команді, 
налагоджувати міжособистісну взаємодію при 
вирішенні професійних завдань. 
5. Здатність діяти на основі етичних міркувань, 
соціально відповідально і свідомо. 
6. Вміння виявляти та вирішувати проблеми, 
генерувати нові ідеї. 
7. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, 
опрацювання, аналізу, синтезу та встановлення 
взаємозв'язків між явищами та процесами. 
8. Здатність до оцінки та аналізу соціально-
економічних процесів і явищ, до використання основ 
економічних знань у різних сферах діяльності. 
9. Володіння інформацією про основні 
економічні категорії, закономірності історичного 
розвитку універсальних економічних систем. 
10. Здатність здійснювати комунікаційну 
діяльність в усній і письмовій формах україніською 
та іноземними мовами для рішення завдань 



Вид 
коптенетності 

Шифр Визначення компетентності 

міжособистісної і міжкультурної взаємодії. 
Спеціальні 
(фахові, 
предметні) 
компетентності 

СК 
(СФК, 
СПК) 

1. Вміння обирати та використовувати концепції, 
методи та інструментарій менеджменту, у тому 
числі у відповідності до міжнародних стандартів. 
2. Здатність встановлювати критерії, за якими 
організація визначає подальші напрями розвитку, 
розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та 
плани. 
3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж 
життя та ефективного самоменеджменту. 
4. Здатність до ефективного використання та 
розвитку людських ресурсів в організації. 
5. Вміння створювати та організовувати 
ефективні комунікації в процесі управління. 
6. Навички формування та демонстрації 
лідерських якостей. 
7. Здатність розробляти проекти та управляти 
ними, виявляти ініціативу та підприємливість. 
8. Здатність використовувати психологічні 
технології роботи з персоналом. 
9. Здатність аналізувати й структуру вати 
проблеми організації, ухвалювати управлінські 
рішення та забезпечувати умови їх реалізації. 
10. Здатність до управління організацією, її 
змінами. 
11. Вміння планувати і проводити наукові 
дослідження, готувати результати наукових робіт до 
оприлюднення. 
12. Вміння застосовувати основи педагогіки і 
психології у навчально-виховному процесі у вищих 
навчальних закладах освіти. 
13. Знання основних сучасних положень 
фундаментальних наук стосовно походження, 
розвитку та будови організації, здатність їх 
застосовувати для формування світоглядної позиції. 
14. Вміння формулювати задачі моделювання, 
створювати моделі об'єктів і процесів у сфері 
менеджменту із використанням математичних 
методів і інформаційнипх технологій. 



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

Результат 
навчання 

Шифр Опис результату навчання 

Знання РНЗн 1. Знання у сфері управління та 
адміністрування бізнесу для аналізу та синтезу 
ключових концепцій розвитку та механізмів їх 
реалізації з можливістю їх критичного осмислення 
2. Знання у сфері сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій з метою їх вільного 
використання в управлінні та адмініструванні 
бізнесом 
3. Знання з діагностики ймовірності появи 
відхилень від поставлених цілей, для прийняття 
обґрунтованих превентивних управлінськіих 
рішень у правовому полі, усвідомлення їх 
наслідків та несення відповідальності за них 
4. Знання з питань моделювання об'єктів і 
процесів у сфері менеджменту, для застосування 
математичних методів та інформаційних 
технології в процесі управління та 
адміністрування бізнесом 

Уміння РНУ 1. Уміння проектувати організаційні 
структури, розробляти стратегії результативного 
управління виробничою та збутовою діяльністю 
бізнес-структур. 
2. Уміння формувати та реалізовувати кадрову 
політику, врегульовувати організаційні конфлікти. 
3. Уміння управляти та контролювати 
фінансово-виробничо-торговельну, інформаційну, 
зовнішньоекономічну та інші діяльності в умовах 
конкурентного середовища. 
4. Уміння формувати та впроваджувати 
систему менеджменту якості відповідно до 
міжнародних стандартів. 

Застосування 
знань 

РНЗЗ 1. Здатність генерувати інноваційні бізнес-ідеї, 
розрахувати потребу в інвестиціях та добирати 
джерела їх фінансування. 
2. Уміння оцінювати ризики інноваційних та 
інвестиційних проектів. 
3. Уміння здійснювати моніторинг 
інвестиційної діяльності, аналізувати ринок 
цінних паперів та оцінювати інвестиційну 
привабливість фінансових інструментів. 
4. Здатність ідентифікувати та впроваджувати 



Результат 
навчання 

Шифр Опис результату навчання 

необхідні зміни для забезпечення розвитку 
організації. 

Комунікації РНК 1. Вільне володіння інформаційно-
комунікаційними технологіями. 
2. Уміння організовувати комунікативне 
середовище для спілкуванн в усній та письмовій 
формах, українською та іноземними мовами, 
координувати та регулювати взаємовідносини з 
контактними аудиторіями. 
3. Уміння формувати колектив та команду 
толерантно сприймаючи моціальні, етичні, 
кофесійні та культурні відмінносте, особисто 
діяти відповідно до етичних норм і цінностей та 
спонукати інших, у т.ч. у професійній діяльності. 
4. Уміння критично оцінювати явища, ситуації, 
діяльність осіб, здійснювати рефлексію своєї 
професійної діяльності. 

Автономія і 
відповідальність 

РНАіВ 1. Уміння працювати самостійно і автономно, 
застосовувати знання на практиці, зберігати 
трудову активність у екстремальних ситуаціях, 
розвивати особисту стресовитривалість, 
самоорганізованість та усвідомлення необхідності 
перманентності самоосвіти. 
2. Уміння розвивати лідерські якості, 
генерувати нові ідеї, проваджувати дослідницьку 
та/або інноваційну діяльність, розробляти та 
реалізовувати проекти, спрямовані на розвиток 
внутрішнього конкурентного потенціалу 
організації. 

VI. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 
здобувачів вищої 
освіти 

Підсумкова атестація проводиться на основі 
оцінювання результатів навчання та рівня сформованості 
компетентностей, зазначених у розділі IV-V освітньої 
програми, у формі публічного захисту кваліфікаційної 
роботи (дипломної магістреської роботи) 

Вимоги до 
кваліфікаційної 
роботи 
(за наявності) 

Навчальним планом підготовки магістра зі 
спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної 
програми «Бізнес-адміністрування» передбачено 
виконання дипломної магістерської роботи. Дипломна 
магістерська робота є випускною кваліфікаційною 
роботою, що виконується за затвердженою випусковою 



кафедрою менеджменту тематикою і являє собою 
кваліфікаційну роботу, яка дає змогу виявити рівень 
засвоєння студентом теоретичних знань та практичної 
підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною 
спеціальністю на первинних посадах відповідно до 
узагальненого об'єкта діяльності 

Метою виконання дипломної магістерської роботи є 
розв'язання комплексу наукових і прикладних завдань на 
основі застосування системи теоретичних знань та 
практичних навичок для вирішення конкретних завдань 
щодо вдосконалення управління на підприємствах і в 
організаціях, ініціювання до впровадження новацій у 
діяльність підприємств і організацій відповідно до 
узагальненого об'єкта діяльності магістра менеджменту за 
освітньою програмою «Бізнес-адміністрування». 

В дипломній магістерській роботі студент повинен 
показати, що володіє системою спеціальних знань, які 
здобуті у процесі навчання та практичної підготовки на 
рівні новітніх досягнень науки у предметній області 
діяльності, що є запорукою його наукового мислення та 
творчої професійної, науково-дослідницької та 
педагогічної діяльності, та вміє: 

- працювати з інформаційними джерелами 
(законодавчими і нормативними документами, науковою 
спеціальною літературою, у тому числі виданою 
іноземними мовами, матеріалами Інтернету та Інтранету, 
даними статистичної та фінансової звітності); 

- викладати матеріал логічно та аргументовано; 
- використовувати новітні дидактичні технології і 

методи; 
- використовувати статистичні та математичні 

методи для аналізу проблем та обґрунтування 
управлінських рішень; 

- опановувати сучасні наукові методи для 
проведення теоретичних і емпіричних досліджень; 

- використовувати набуті навички для розроблення 
пропозицій і обґрунтування рекомендацій щодо предмета 
дослідження; 

- генерувати та обґрунтовувати гіпотези, ідеї, 
пропозиції у предметній сфері наукових досліджень; 

- робити висновки щодо результатів проведених 
досліджень. 

Для організації процесу виконання та захисту 
дипломної магістерської роботи випусковою кафедрою 
менеджменту розроблені Методичні рекомендації для 



виконання дипломної магістерської роботи студентами 
спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної 
програми «Бізнес-адміністрування». 

Вимоги до 
публічного 
захисту 

Захист дипломної магістерської роботи проходить на 
засіданні атестаційної екзаменаційної комісії ВНЗ 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі» за умови відповідності роботи Методичним 
рекомендаціям для виконання дипломної магістерської 
роботи студентами спеціальності 073 Менеджмент 
освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування», 
розроблених кафедрою менеджменту, а також подання 
всіх необхидних докуметів та матеріалів, що 
характеризують наукову та практичну цінність виконаної 
дипломної магістерської роботи. 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти 

В Університеті функціонує система забезпечення вищим навчальним 
закладом 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 вищого навчального закладу та регулярне 
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 
Університету, 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. 
У 2009, 2012, 2015 роках Університет отримував Міжнародний 

Сертифікат 440030С)М08 Міжнародної мережі сертифікації (К^ИеІ) і 
Німецького органу сертифікації системи управління якості (рС)8 ОтЬН) про 
відповідність діяльності міжнародному стандарту 180 9001:2008. 



У травні 2018 року Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» успішно пройшов проведено 
ресертифікаційний аудит (перехідний зовнішній аудит) системи управління 
якістю діяльності університету, що передбачав перехід системи управління 
якістю діяльності університету на нову версію міжнародного стандарту 180 
9001:2015 та на відповідність вимогам міжнародного стандарту 180 9001:2015. 
З цією метою в університеті було проведено організаційну підготовка до 
переходу на нові вимоги міжнародного стандарту, а також впровадження нової 
лідерської парадигми та ризик-орієнтованого мислення. 

У відповідності до рішення аудиторської групи Органу сертифікації 
«ПРИРОСТ» Української асоціації якості Вищий навчальний заклад 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» отримав 
сертифікати ІС>№1:, і У АЯ, які засвідчують, що університет впровадив та 
використовує систему управління якістю відповідно вимогам міжнародного 
стандарту 180 9001:2015. Термін дії сертифікатів до липня 2021 року. 

Щорічно між зовнішніми аудитами експертами Української асоціації 
якості проводяться наглядові аудити системи управління якістю діяльності 
університету. Метою наглядових аудитів є отримання доказів щодо 
підтвердження вдосконалення якості управління процесами діяльності в 
університеті. 

Оцінка системи внутрішнього забезпечення якості Вищого навчального 
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Процедури та заходи 
системи 

внутрішнього 
забезпечення якості 

згідно Закону України 
«Про вищу освіту» 

Оцінка стану формування і застосування 
відповідних процедур та заходів в Університеті 

1) визначення 
принципів та процедур 
забезпечення якості 
вищої освіти 

Сформовано стратегічні плани розвитку та 
вдосконалення освітньої діяльності з підготовки 
фахівців зі спеціальностей з урахуванням потреб 
ринку праці та освітніх прагнень громадян. 
Розроблені та діють: Положення про моніторинг 
якості освітніх послуг, Положення про центр 
управління якістю, Положення про організацію 
освітнього процесу, Положення про навчально-
методичне забезпечення, Положення про дипломну 
роботу. 

2) здійснення 
моніторингу та 
періодичного 
перегляду освітніх 
програм 

Схвалено рішенням Вченої ради від 20 квітня 2016 
р. створення освітньої програми з урахуванням 
компетентнісного підходу та затверджено наказом 
Ректора Вищого навчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 
20 квітня 2016 р. № 117-Н 



Процедури та заходи 
системи 

внутрішнього 
забезпечення якості 

згідно Закону України 
«Про вищу освіту» 

Оцінка стану формування і застосування 
відповідних процедур та заходів в Університеті 

Розробляється механізм моніторингу та 
періодичного перегляду освітніх програм. 

3) щорічне оцінювання 
здобувачів вищої 
освіти, науково-
педагогічних і 
педагогічних 
працівників ВНЗ та 
регулярне 
оприлюднення 
результатів таких 
оцінювань на 
офіційному веб-сайті 
ВНЗ, на інформаційних 
стендах та в будь-який 
інший спосіб 

Впроваджено оцінювання науково-педагогічних і 
педагогічних працівників на основі рейтингів 
науково-дослідної, науково-методичної та науково-
організаційної роботи (Положення про систему 
рейтингової оцінки діяльності науково-
педагогічних працівників). Результати оцінки та 
рейтингування оприлюднюються на веб-сайті 
Університету. 

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

Відбувається на регулярній основі. 
Ведеться робота над посиленням практичної 
складової підвищення кваліфікації ПВС кафедр 
шляхом проходження стажувань на підприємствах, 
установах, організаціях, участі у міжнародних 
проектах, грантових програмах, навчання за 
сертифікованими програмами. 

5) забезпечення 
наявності необхідних 
ресурсів для організації 
освітнього процесу, у 
т.ч. самостійної роботи 
студентів, за кожною 
освітньою програмою 

Забезпечено необхідними ресурсами (матеріально-
технічна база, навчально-методичне та 
інформаційне забезпечення, освітній контент 
МОООЬЕ). 
Реалізуються заходи щодо удосконалення 
організації самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти, в т.ч. через постійний моніторинг, 
актуалізацію курсів дисциплін, активізацію 
використання освітнього контенту МОООЬЕ для 
студентів як заочної (заочно-дистанційної), так і 
денної форм навчання. 

6) забезпечення 
наявності 
інформаційних систем 
для ефективного 
управління освітнім 

Використовуються інформаційні системи 1-С 
«Університет», Автоматизована система 
планування, організації, управління та контролю 
навчального процесу у вищих навчальних закладах, 
ЄДЕБО. 



Процедури та заходи 
системи 

внутрішнього 
забезпечення якості 

згідно Закону України 
«Про вищу освіту» 

Оцінка стану формування і застосування 
відповідних процедур та заходів в Університеті 

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

Інформація про освітні програми, ступені вищої 
освіти та кваліфікації, у т.ч. інформація щодо 
освітніх програм кафедр англійською мовою, 
оприлюднюється на веб-сайті Університету. 

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

Дипломні та наукові роботи здобувачів вищої 
освіти, наукові роботи професорсько-
викладацького складу перевіряються на предмет 
академічного плагіату. Основні процедури 
регламентується Наказом № 155-А від 06.08.2015 р. 
«Про внутрішню систему перевірки наукових та 
академічних робіт на запозичення (плагіат)». 

VIII. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності) 
Відсутні. 

IX Перелік нормативних документів, на яких базується 
стандарт вищої освіти 
А. Офіційні документи: 

1. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
Ьйр ://гакоп4 .гасіа. еоу.иа/іалуз/§Ьо\у/1556-18. 
2. Е 8 0 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
Ьйр://іЬе(і.огя.иа/ітаее5/рд£'/5І:апс1агсІ5-апсі-еиі(іе1іпе5Гогдаіп іЬе_еЬеа_2015.рсіГ. 
3. І8СЕР (МСКО) 2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
Ьйр://\у\улу.иІ5.ипе5со.ощ/ес1иса1:іоп/с1осишеп1:5/І5сес1-2011 -еп.рсІГ. 
4. І8СЕО-Р (МСКО-Г) 2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
ЬЦр://\УЛУ\у.иІ5.ипе5со.огд;/Е(іиса1іоп/РоситепІ5/І5се(і-Гіе1(І5-о1'-е(іиса1:іоп-1:гаіпіпд-
2013.рсі£ 
5. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 
003:2010-К. : Видавництво «Соцінформ», 2010. 
6. Національна рамка кваліфікацій [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
Ьйр://гакоп4.гас1а.аоу.иа/1ауу5/5Ьо,уу/1341-2011-п. 
7. Перелік галузей знань і спеціальностей [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: ЬЦр://2акоп4.га(іа.д:оУ-иа/1а\У5/5Ьо\у/266-2015-п. 
8. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 



березня 2015 р. № 222 НРК 
9. Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» 
10. Постанова КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти» в університеті на першому, другому, третьому рівнях вищої 
освіти для здобуття ступенів бакалавр, магістр, доктор філософії 
11. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 
затвердже постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579. 
- Офіційний вісник України. - 2015. - № 66. - ст. 2183 
12. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої 
освіти 
13. Національний стандарт України «Системи управління якістю. Вимоги», 
ДСТУ 180 9001:2009 
14. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / В.М. Захарченко, 
В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / за ред. В. Г. Кременя. - К. : ДП 
«НВЦ «Пріоритети», 2014. - 120 с. 
15. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти / 
Науково-методична рада Міністерства освіти і науки України № 3 від 
29.03.2016 р. 

В. Інші документи: 
14. ТЦЖКЮ (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями 
та прикладами стандартів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
ЬЦр://\ууАУ.ипі(іеи5І:о.огд/1ипіпееи/. 
21. Національний глосарій 2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
Ьйр://іЬесі.0Щ.иа/ітаее5/ЬіЬ1І0І:ека/гІ055агіу УІ5Ьао5УІ1:а2014 Іетриз-оШсе.рсІІ'. 
22. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: Гі1е:///Р:/Ц5ЄГ5/Ре11/Ро\Уп1оасІ5 
/ВоІопзкуіРгосеззМещРагасІщтНЕ.рсИ'. 
23. Р о з в и т о к системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 
інформаційно- аналітичний огляд [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
Ьйр://іЬес1.ощ.иа/ітаее5/ЬіЬ1іо1ека/Ко2УІ1:ок зізіїеті гаЬезр уакозіі УО ЦА 201 
5 .рсІГ. 
24. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації [Електронний 
ресурс]. - Режим доступу: ЬЦр://іЬесі.ощ.иа/ітаае5/ЬіЬ1іо1ека /гоггоЬІеппуа 
_озу_рго£гат 2014 іетрш-ойїсе.рсіі' 
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Пояснювальна записка 

до освітньо-професійної програми 
«Бізнес-адміністрування» спеціальності 073 Менеджмент 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Термін навчання за освітньо-професійною програмою «Бізнес-
адміністрування» - 1 рік 4 місяці. Освітньо-професійна програма орієнтована 
на підготовку магістрів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 
073 Менеджмент і визначає засади їх підготовки, які базуються на 
компетентнісному підході: 

вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 
програмою; 

кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми (табл. 1); 
перелік компетентностей випускника (табл. 2); 
очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти (табл. 3); 
нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 

у термінах результатів навчання (сукупність знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей); 

форми атестації здобувачів вищої освіти; 
вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти. 
В даній освітньо-професійній програмі одному семестру відповідає ЗО 

кредитів ЄКТС, а навчальному року - 60 кредитів ЄКТС. Одному кредиту 
ЄКТС відповідають ЗО годин загального навчального навантаження студента. 

В таблиці 1 представлено розподіл змісту освітньо-професійної програми 
з урахуванням навчального часу та кількості кредитів ЄКТС. 

Освітня програма передбачає виділення дисциплін двох видів: циклу 
гуманітарної підготовки та циклу дисциплін спеціальної практичної підготовки, 
серед яких: обов'язкові та вибіркові дисципліни; циклу професійної та 
практичної підготовки, яка включає практичну підготовку та підсумкову 
атестацію. 

Розподіл дисциплін за циклами, послідовність їх вивчення, розподіл 
кредитів, конкретні форми проведення навчальних занять (лекції, практичні, 
індивідуальні заняття, консультації, практика тощо) та їх обсяг, графік 
навчального процесу, форми підсумкового контролю визначені навчальним 
планом (таблиця 4). Анотації дисциплін представлені в таблиці 5. 

Форми і методи організації освітнього процесу 
Освітній процес побудований на принципах особистісно орієнтованого 

навчання за компетентнісним, системним, інтегративним підходами. 
Форми навчання: аудиторні (лекційні, практичні), позааудиторні 

(індивідуальні, консультації, написання та захист проектів, практика), 
самостійна робота. 
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Можливе застосування електронного навчання і дистанційних освітніх 

технологій. 
Методи навчання: проблемного, проблемно-пошукового, 

інтерактивного навчання (диспути, «круглі столи», тренінги, мозкові атаки, 
презентації) 

Дослідницька робота: участь у фахових та міждисциплінарних 
семінарах із оцінюванням досягнутого, підготовка публікацій у наукових 
фахових виданнях, участь у наукових конференціях, підготовка та захист 
дипломної магістерської роботи. 

Загальне оцінювання роботи магістра здійснюється за результатами 
проміжного та підсумкового контролю у вигляді екзаменів, заліків, звітів з 
практики з оцінюванням досягнень відповідно до внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти; складання атестаційного екзамену; передзахисту 
дипломної магістерської роботи, який здійснюється на засіданні кафедри та 
захисту дипломної магістерської роботи. 

Таблиця 1 
Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний 

навчальний час за циклами підготовки 
Максимальний 

Цикл підготовки 
навчальний час за 

Цикл підготовки циклами (акад. 
год./кредигів) 

1. Обов'язкові навчальні дисципліни 1080/36 
1.1 Цикл професійної та практичної підготовки 
(ОППП) 

210/7 

1.2 Цикл дисциплін спеціальної підготовки (ОДСП) 450/15 
1.3 Цикл професійної та практичної підготовки 
(ОППП) 

420/14 

2. Вибіркові навчальні дисципліни 720/24 
2.1 Цикл дисциплін спеціальної підготовки (ВДСП) 240/8 
Вибірковий блок 1 
Вибірковий блок 2 
2.2 Цикл професійної та практичної підготовки 
(ВППП) 

480/16 

Вибірковий блок 1 240/8 
Вибірковий блок 2 
Вибірковий блок 3 
Вибірковий блок 4 
3. Практична підготовка (ПП) 270/9 
4. Підсумкова атестація (ПА) 630/21 
Разом 2700/90 
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Таблиця 2 
Матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою компетентностей дескрипторам НРК 

Компетентності Результати навчання Компетентності 
РНЗн РНУ РНЗЗ РНК РНАіВ 

ЗК 1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. X X 
ЗК 2. Здатність спілкуватися з представниками різних професійних 
груп та у міжнародному контексті. 

X X X X X 

ЗК 3. Здатність працювати з інформацією у тому числі в глобальних 
комп'ютерних мережах, здійснювати використовувати інформаційно-
комунікаційні технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації 
з різних джерел та прийняття рішень, представляти її в необхідному 
форматі. 

X X 

ЗК 4. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до 
спільної мети, працювати в команді, налагоджувати міжособистісну 
взаємодію при вирішенні професійних завдань. 

X X X X 

ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально 
відповідально і свідомо. 

X X 

ЗК 6. Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї. X X 
ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, 
аналізу, синтезу та встановлення взаємозв'язків між явищами та 
процесами 

X X 

ЗК 8. Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і 
явищ, до використання основ економічних знань у різних сферах 
діяльності. 

X X 

ЗК 9. Володіння інформацією про основні економічні категорії, 
закономірності історичного розвитку універсальних економічних 
систем. 

X X 

ЗК 10. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність в усній і 
письмовій формах українською та іноземними мовами для рішення 
завдань міжособистісної і міжкультурної взаємодії. 

X X X 

СК 1. Вміння обирати та використовувати концепції, методи та 
інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до 
міжнародних стандартів. 

X X X 
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Компетентності Результати навчання 
РИЗн РНУ Р Ш З 1 РНК ! РНАІВ 

СК 2. Здатність встановлювати 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 само менеджменту. 

X X 

СК 4. Здатність до ефективного використання та розвитку людських 
ресурсів в організації. 

X X 

СК 5. Вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в 
процесі управління 

X X X 

СК 6. Навички формування та демонстрації лідерських якостей. X X X X 
СК 7. Здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти 
ініціативу та підприємливість 

X X X 

СК 8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 
персоналом 

X X X 

СК 9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 
ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації 

X X 

СК 10. Здатність до управління організацією, її змінами X X X 
СК 11. Вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати 
результати наукових робіт до оприлюднення 

X X 

СК 12. Вміння застосовувати основи педагогіки і психології у 
навчально-виховному процесі у вищих навчальних закладах освіти 

X X 

СК 13. Знання основних сучасних положень фундаментальних наук 
стосовно походження, розвитку та будови організації, здатність їх 
застосовувати для формування світоглядної позиції 

X X 

СК 14. Вміння формулювати задачі моделювання, створювати моделі 
об'єктів і процесів у сфері менеджменту із використанням 
математичних методів і інформаційних технологій 

X X X 

Скорочення: ЗК - загальні компетентності, СК - спеціальні (фахові) компетентності, РН - результати навчання 
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Таблиця З 
Матриця відповідності визначених освітньо-професійного програмою результатів навчання та компетентностей 

Результати навчання 

РНЗн 1. Знання у сфері управління 
та адміністрування бізнесу для 
аналізу та синтезу ключових 
концепцій розвитку та механізмів їх 
реалізації з можливістю їх 
критичного осмислення 

Компетентності 
ІК Загальні компетентності 

ЗК ЗК 
2 

ЗК з ЗК 
4 

ЗК 
5 

ЗК б ЗК 
7 

ЗК ЗК 
9 

ЗК 10 ск 1 ск 
2 

СК з 
Спеціальні (фахові) компетентності 

ск 
4 

ск 
5 

ск 6 ск 
7 

СК 
8 

ск 
9 

ск 10 ск 
11 

ск 
12 

ск ІЗ ск 
14 

РНЗн 2. Знання у сфері сучасних 
інформаційно-комунікаційних 
технологій з метою їх вільного 
використання в управлінні та 
адмініструванні бізнесом 
РНЗн 3. Знання з діагностики 
ймовірності появи відхилень від 
поставлених цілей, для прийняття 
обґрунтованих превентивних 
управлінськіих рішень у правовому 
полі, усвідомлення їх наслідків та 
несення відповідальності за них 
РНЗн 4. Знання з питань 
моделювання об'єктів і процесів у 
сфері менеджменту, для 
застосування математичних методів 
та інформаційних технології в 
процесі управління та 
адміністрування бізнесом 
РНУ 1. Уміння 
організаційні 
розробляти 
результативного 

проектувати 
структури, 

стратегії 
управління 
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Результати навчання Компетентності Результати навчання 
ГК Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

Результати навчання 

І1С 
1 

з к 
2 

ЗК 
3 

ІК 
4 

ІК" 
5 

ІК" 
6 

І К 
7 

І К 
8 

ІК" 
9 

І К 
10 

С К 
1 

СК" 
2 

С К 
3 

С К 
4 

| С К 
5 

С К 
6 

С К 
7 

С К 
8 

С К 
9 

С К 
10 

С К 
11 

С К 
12 

С К 
13 

С К 
14 

виробничою та збутовою 
діяльністю бізнес-структур. 
РНУ 2. Уміння формувати та 
реалізовувати кадрову політику, 
врегульовувати організаційні 
конфлікти. 

X X 

РНУ 3. Уміння управляти та 
контролювати фінансово-
виробничо-торговельну, 
інформаційну, 
зовнішньоекономічну та інші 
діяльності в умовах конкурентного 
середовища. 

X X 

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

X X 

РНЗЗ 1. Здатність генерувати 
інноваційні бізнес-ідеї, розрахувати 
потребу в інвестиціях та добирати 
джерела їх фінансування. 

X X 

РНЗЗ 2. Уміння оцінювати ризики 
інноваційних та інвестиційних 
проектів. 

X X X X 

РНЗЗ 3. Уміння здійснювати 
моніторинг інвестиційної 
діяльності, аналізувати ринок 
цінних паперів та оцінювати 
інвестиційну привабливість 
фінансових інструментів. 

X X X X 

РНЗЗ 4. Здатність ідентифікувати та X X X 
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Результати навчання Компетентності 
Ж З ага: 

впроваджувати необхідні зміни для 
забезпечення розвитку організації 
РНК 1. Вільне володіння 
інформаційно-комунікаційними 
технологіями. 
РНК 2. Уміння організовувати 
комунікативне середовище для 
спілкуванн в усній та письмовій 
формах, українською та 
іноземними мовами, координувати 
та регулювати взаємовідносини з 
контактними аудиторіями. 

ЗК 1 ІК 
2 

ЗК з 
ТЬІІІ компетентності 
ІК ' ~ ЗК 

5 
зк 
6 

ЗК 
7 

ІК ЗК 
9 

ЗК 10 ск 1 ск ск З 
Спеціальні (фахові) компетентності 

ск 
5 

ск 6 ск ск 
9 

СК 10 СК 1 СК 
12 

СК 
13 14 

РНК 3. Уміння формувати колектив 
та команду толерантно сприймаючи 
моціальні, етичні, кофесійні та 
культурні відмінности, особисто 
діяти відповідно до етичних норм і 
цінностей та спонукати інших, у 
т.ч. у професійній діяльності. 
РНК 4. Уміння критично оцінювати 
явища, ситуації, діяльність осіб, 
здійснювати рефлексію своєї 
професійної діяльності 
РНАіВ 1. Уміння працювати 
самостійно і автономно, 
застосовувати знання на практиці, 
зберігати трудову активність у 
екстремальних ситуаціях, 
розвиватиособисту 
стресовитривалість, 
самоорганізованість та 
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Результати навчання Компетентності Результати навчання 
ІК ! Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

Результати навчання 

ЗК 
і 

ЗК ЗК 
3 

ЗК 
4 

ЗК 
5 

ЗК 
6 

ЗК 
7 

ЗК і ЗК 
8 І 9 

ЗК 
10 

ск 
1 

ск 
2 С3К" 

ск 
4 

ск 
5 

ск 
6 

ск 
7 

ск 
8 

С К 
9 

С К 
10 

С К 
11 

ск 
12 

ск 
13 

ск 
14 

усвідомлення необхідності 
перманентності самоосвіти. 
РНАіВ 2. Уміння розвивати 
лідерські якості, генерувати нові 
ідеї, проваджувати дослідницьку 
та/або інноваційну діяльність, 
розробляти та реалізовувати 
проекти, спрямовані на розвиток 
внутрішнього конкурентного 
потенціалу організації. 

X X X 



Таблиця 4. 
Перелік навчальних дисциплін освітньо-професійної програми за 

циклами 

№ 
з/п Назва навчальної дисципліни 

Максимальна 
кількість навч. 

годин / 
кредитів 
вивчення 

дисципліни 
Обов'язкові навчальні дисципліни 870/29 

Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-
економічної підготовки 

210/7 

1. Лідерство в бізнесі 90/3 
2. Психологія управління бізнесом 120/4 

Цикл дисциплін спеціальної підготовки 450/15 
3. Маркетинговий менеджмент та маркетингові дослідження в 

бізнесі 
90/3 

4. Менеджмент персоналу в сфері бізнесу 120/4 
5. Стратегічне управління бізнесом 120/4 
6. Фінансовий менеджмент 120/4 

Цикл професійної та практичної підготовки 420/14 
7. Адміністративний менеджмент в бізнесі 150/5 
8. Інформаційні системи і технології в управлінні безнесом 90/3 
9. Проектний менеджмент 90/3 
10. Управлінський облік 90/3 

Вибіркові навчальні дисципліни 720/24 
Цикл дисциплін спеціальної підготовки 240/8 

Вибірковий блок 1 
11. Антикризове управління та управління безпекою бізнесу 150/5 

Ситуаційний менеджмент 
150/5 

Вибірковий блок 2 
12. Договірне право 90/3 

Господарське право 
90/3 

Цикл професійної та практичної підготовки 480/16 
Вибірковий блок 1 

13. Корпоративне управління 

90/3 Управління якістю 90/3 
Менеджмент бізнес-організацій 

90/3 

Соціальна відповідальність бізнесу 

90/3 

Вибірковий блок 2 
14. Інноваційно-інвестиційний менеджмент 

150/5 Крос-культурний менеджмент 150/5 
Бренд-менеджмент 

150/5 

Міжнародний менеджмент 

150/5 

Вибірковий блок 3 
15. Комунікаційний менеджмент в бізнесі 150/5 



№ 
з/п Назва навчальної дисципліни 

Максимальна 
кількість навч. 

годин / 
кредитів 
вивчення 

дисципліни 
Мотиваційний менеджмент 
Менеджмент-консалтинг в бізнесі 

Вибірковий блок 4 

90/3 16. Управління розвитком організації та бізнесу 90/3 Управління інтелектуальним капіталом 90/3 

Техніка адміністративної діяльності в бізнесі 

90/3 

Практична підготовка 270/9 
17. Переддипломна виробнича практика 270/9 

Підсумкова атестація 630/21 
18. Дипломна магістерська робота 585/19,5 
19. Підсумкова атестація 45/1,5 

Загальна кількість годин 2700/90 


