


 

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент 

розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту». 

Програма відповідає другому (магістерському) рівню вищої освіти та 

сьомому кваліфікаційному рівню за Національною рамкою кваліфікації. 

 

Укладачі програми: 

 

Керівник проектної групи: 

Припотень В.Ю. – професор кафедри менеджменту організацій, доктор 

економічних наук, доцент. 

 

Проектна група: 

Лелик Л.І. – доцент кафедри менеджменту організацій, директор Львівського 

інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», кандидат економічних наук, доцент. 

Циганенко Г.В. – доцент кафедри менеджменту організацій, кандидат 

економічних наук, доцент. 
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1. Мета програми 

 

Освітньо-професійна програма (ОПП) магістра із спеціальності 073 

Менеджмент визначає обсяг, нормативний термін навчання, вимоги до рівня 

освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 

навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. Метою програми є підготовка 

випускника, який володіє набором особистих якостей, загальнокультурних і 

професійних компетентностей. 

 

2. Обсяг програми – 2700 годин/90 кредитів ЄКТС. 

 

3. Нормативний термін навчання – 1 рік 6 місяців. 

 

4. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

програмою, і вимоги до професійного відбору вступників. 

 

До освоєння освітньої програми допускаються особи, які мають освіту 

відповідного рівня, наявність якої підтверджено документом державного 

зразка бакалавра з напряму «Менеджмент» або спеціаліста зі спеціальностей 

«Менеджмент організацій і адміністрування», «Логістика». 

Зарахування проводиться у формі єдиного фахового вступного іспиту з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь. 

Спеціальні вимоги до професійного відбору вступників відсутні. 



 

5. Перелік навчальних дисциплін і логічна послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї 

програми 
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І. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл загальної підготовки 

1.1.1 Цивільний захист  1  90 3 

1.2. Цикл професійної підготовки 

1.2.1 Публічне адміністрування 1   120 4 

1.2.2 Менеджмент організацій 1   120 4 

1.2.3 Управління проектами 1   120 4 

1.2.4 Управління змінами 1   120 4 

1.2.5 Управління якістю 1   120 4 

1.2.6 Фінансовий менеджмент  1  120 4 

1.2.7 
Інформаційні системи і технології в 

управлінні організаціями 
 1  90 3 

1.2.8 Стратегічний менеджмент 2  2 120 4 

1.2.9 Інвестиційний менеджмент 2   120 4 

1.2.10 Корпоративне управління 2   120 4 

ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Цикл загальної підготовки 

2.1.1 
Методика викладання менеджменту у 

ВНЗ 
 2  90 3 

2.2. Цикл професійної підготовки 

2.2.1 
Теорія і практика управління 

організаціями 
2    120 4 

2.2.2 Ризик-менеджмент   2  90 3 

2.2.3 Мотивація в менеджменті 2   120 4 

2.2.4 Управління бізнесом*  2  120 4 

 

3. Практична підготовка 

3.1. 
Виробнича і переддипломна практика 

зі спеціальності «Менеджмент» 
 3  300 10 

 



 

6. Результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач вищої освіти 

6.1. Інтегральна 

 здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління або 

у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

6.2. Загальні 

 здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

 здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у 

міжнародному контексті; 

 навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття 

рішень; 

 здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної 

мети, працювати в команді; 

 здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і 

свідомо; 

 вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї; 

Додатково для освітньо-наукової програми 

 Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, 

синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами. 

 

6.3. Спеціальні (фахові, предметні) 

 вміння обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до 

міжнародних стандартів; 



 встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший 

напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та 

плани; 

 здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту; 

 здатність до ефективного використання та розвитку людських ресурсів 

в організації; 

 вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління; 

 навички формування та демонстрації лідерських якостей; 

 здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу 

та підприємливість; 

 здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом. 

 .Додатково для освітньо-професійної програми 

 здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; 

 здатність до управління організацією, її змінами. 

 Додатково для освітньо-наукової програми 

 вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати 

результати наукових робіт до оприлюднення; 

 вміння застосовувати основи педагогіки і психології у навчально-

виховному процесі у вищих навчальних закладах освіти; 

 знання основних сучасних положень фундаментальних наук стосовно 

походження, розвитку та будови організації, здатність їх застосовувати 

для формування світоглядної позиції; 

 вміння формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і 

процесів у сфері менеджменту із використанням математичних методів 

і інформаційних технологій. 


