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1. Профіль освітньої програми магістра
зі спеціальності 073 «Менеджмент»
1 – Загальна інформація
Державний вищий навчальний заклад
«Український державний хіміко-технологічний університет».
Економічний факультет.
Кафедра менеджменту та фінансів
Магістр.
Магістр, Менеджмент

Повна назва закладу
вищої освіти та
структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
Менеджмент організацій і адміністрування
Офіційна назва
освітньої програми
Тип диплому та обсяг Диплом магістра, одиничний
90 кредитів ЄКТС
освітньої програми
Міністерство освіти і науки України
Наявність
Термін дії сертифіката про акредитацію до 01 липня 2024 року
акредитації
НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7
Цикл/рівень
рівень
Наявність ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня
Передумови
спеціаліста
Мова(и) викладання Українська мова
На період дії сертифікату з акредитації
Термін дії освітньої
програми
https://udhtu.edu.ua/osvitni-programy
Інтернет-адреса
постійного
розміщення опису
освітньої програми
2 – Цілі освітньої програми
Гармонійний
розвиток
особистості
та
підготовка
Цілі освітньої
висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, здатних
програми
ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері
менеджменту або у процесі навчання, що передбачають
проведення наукових досліджень та/або здійснення інновацій і
характеризуються невизначеністю умов та вимог, для
відтворення інтелектуального потенціалу держави.
3 – Характеристика освітньої програми
Галузь знань 07 – Управління та адміністрування:
Предметна область
спеціальність 073 – Менеджмент
(галузь знань,
спеціальність)
Орієнтація програми Освітньо-професійна програма з прикладною орієнтацією.
Акцент на знаннях, уміннях та навичках у сфері наукових
досліджень та правового захисту інтелектуальної власності, а
також менеджменту організацій, управління проектами,
інвестиційного та фінансового менеджменту.
Загальна вища освіта в галузі управління та адміністрування за
Основний фокус
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спеціальністю менеджмент
Ключові слова: менеджмент організацій, управління проектами,
інвестиційний менеджмент, фінансовий менеджмент, наукові
дослідження, інтелектуальна власність
Загальна підготовка фахівців передбачає вивчення методології та
Особливості та
організації наукових досліджень і правового захисту
відмінності
інтелектуальної
власності,
професійна
підготовка
є
багатопрофільною, практична підготовка передбачає науководослідну практику у циклі обов’язкових дисциплін та один з
видів практики (асистентська або переддипломна виробнича) у
циклі вибіркових дисциплін. Вибіркові блоки зорієнтовані на
вивчення
управління
трансформаціями
бізнесу
або
управлінських технологій в адмініструванні.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Робочі місця на підприємствах, організаціях, установах різного
Придатність до
типу та їх структурних підрозділах; викладачі навчальних
працевлаштування
закладів різних рівнів освіти, науковці в науково-дослідних
організаціях, наукових центрах.
Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації магістр здатний
виконувати професійні роботи за професіями, визначеними у
Національному класифікаторі КП ДК 003:2010, а саме:
2310.2 Асистент, викладач вищого навчального закладу
2412.1 Науковий співробітник (праця та зайнятість)
2412.2 Професіонал з розвитку персоналу
2419.1 Молодший науковий співробітник, науковий співробітник
(інтелектуальна власність, ефективність господарської
діяльності, раціоналізація виробництва)
2419.2 Інженер з організації керування виробництвом,
консультант (з ефективності підприємництва, раціоналізації
виробництва), професіонал (з інноваційної діяльності,
інтелектуальної власності), фахівець (з ефективності
підприємництва, раціоналізації виробництва, стандартизації,
сертифікації та якості)
2419.3 Консультант (в апараті органів державної влади,
виконкому), радник (органи державної влади), спеціаліст з
питань персоналу державної служби
2447.1 Молодший науковий співробітник, науковий
співробітник, науковий співробітник-консультант (проекти та
програми у сфері матеріального та нематеріального
виробництва)
2447.2 Фахівець з управління проектами та програмами у сфері
матеріального (нематеріального) виробництва
Можливість навчання за програмою третього (освітньоПодальше навчання
наукового) рівня вищої освіти: НРК України – 8 рівень, QFEHEA – третій цикл, ЕQF-LLL – 8 рівень
5 – Викладання та оцінювання
програми та
спеціалізації
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Комбінація лекцій, практичних та семінарських занять,
написання
курсових
робіт,
самонавчання,
підготовка
кваліфікаційної роботи.
Для оцінювання знань здобувачів вищої освіти передбачено:
Оцінювання
поточний контроль знань; підсумковий контроль знань державна
атестація із відповідними методами оцінювання:
- письмові контрольні, практичні, розрахунково-графічні роботи,
презентації, захист лабораторних робіт, рефератів, есе та
доповідей, тестові завдання, усне опитування, колоквіуми;
- письмові екзаменів, захист курсових проектів/робіт та звітів з
практик;
- прилюдний захист кваліфікаційної роботи магістра.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері
Інтегральна
компетентність (ІНТ) менеджменту, що передбачають проведення досліджень та/або
здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
Загальні
ЗК2. Здатність
спілкуватися
з
представниками
інших
компетентності (ЗК)
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей
знань/видів економічної діяльності).
ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних
технологій.
ЗК4. Здатність мотивувати людей та 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.
ЗК8. Здатність працювати у міжнародному професійному та
крос-культурному середовищі.
ЗК9. Прагнення до підтримки здорового способу життя та
розвитку інтелектуального потенціалу у професійній діяльності.
ЗК10. Здатність приймати обґрунтовані рішення з урахуванням
інтересів зацікавлених сторін
ФК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та
Спеціальні (фахові)
компетентності (ФК) інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до
визначених цілей та міжнародних стандартів.
ФК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та
критерії, за якими організація визначає подальші напрями
розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та
плани.
ФК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та
ефективного самоменеджменту.
ФК4. Здатність до ефективного використання та розвитку
ресурсів організації.
ФК5. Здатність створювати та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління.
ФК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в
Викладання та
навчання
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Програмні
результати навчання
(ПРН)

процесі управління людьми.
ФК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти
ініціативу та підприємливість.
ФК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи
з персоналом.
ФК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми
організації, приймати ефективні управлінські рішення та
забезпечувати їх реалізацію.
ФК10. Здатність до управління організацією та її розвитком.
ФК11. Здатність
обґрунтовувати
альтернативні
варіанти
розв’язання проблем організації та доводити їх ефективність.
ФК12. Здатність використовувати сучасний інструментарій
обробки інформації різних видів для формування ефективних
сценаріїв розвитку організації
7 – Програмні результати навчання
ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати
необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій
для управління в непередбачуваних умовах.
ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати
методи їх вирішення.
ПРН3. Проектувати
ефективні
системи
управління
організаціями.
ПРН4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати
підприємницькі ідеї.
ПРН5. Планувати діяльність організації в стратегічному та
тактичному розрізах.
ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення
реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах.
враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та
соціальну відповідальність.
ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації
всередині колективу, з представниками різних професійних груп
та в міжнародному контексті.
ПРН8. Застосовувати спеціальне програмне забезпечення та
інформаційні системи для вирішення задач управління
організацією.
ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах
державною та іноземною мовами.
ПРН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у
команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для
вирішення професійних задач.
ПРН11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та
планування власного часу.
ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво
організацією (підрозділом).
ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне,
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методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення
організації (підрозділу).
ПРН14. Вміти використовувати зарубіжний досвід при
вирішенні проблем організації та формуванні сценаріїв її
розвитку.
ПРН15. Мати навички забезпечувати особистісний ріст власний
та членів колективу.
ПРН16. Вміння оцінювати інтереси різних зацікавлених сторін
при формуванні сценаріїв розвитку організації.
ПРН17. Вміння застосовувати спеціальні знання для оцінки
ефективності сценаріїв розвитку та використання ресурсів
організації.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження
Кадрове
освітньої діяльності у сфері вищої освіти, ліцензійних умовам
забезпечення
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
Науково-педагогічні працівники обов’язково підвищують свою
кваліфікацію за дисциплінами, що викладають, відповідно до
нормативних вимог та впроваджують результати стажування і
наукової діяльності у освітній процес.
Також до освітнього процесу залучаються представники
роботодавців шляхом відкритих лекцій за окремими темами,
тематичних семінарів із залученням широкого кола
представників
підприємств
та
студентів,
керівництва
практичною підготовкою.
Відповідає технологічним вимогам щодо забезпечення
Інформаційне та
навчально-методичне провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти,
ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері
забезпечення
вищої освіти.
Навчально-методичне забезпечення передбачає наявність:
затвердженої ОП, навчальних планів, робочих програм з усіх
навчальних дисциплін, програм з усіх видів практичної
підготовки; методичних матеріалів для проведення підсумкової
атестації здобувачів вищої освіти; навчально-методичні
комплекси дисциплін із відповідним навчально-методичним
контентом.
Офіційний веб-сайт https://udhtu.edu.ua (українською та
англійською момою) містить інформацію про освітні програми,
навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи,
правила прийому, контакти.
Ресурси науково-технічної бібліотеки доступні через сайт
бібліотеки університету: https://biblioteka.udhtu.edu.ua.
Комп’ютерна мережа університету підключена до ресурсів
Scopus та Web of Science.
Для покращення навчального процесу застосовуються технології
електронного навачаня, у тому числі із використанням сайту
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дистанційного навчання ДВНЗ УДХТУ на платформі
http://do.udhtu.edu.ua, де розміщені матеріали навчальнометодичного забезпечення ОП
9 – Академічна мобільність
На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ УДХТУ та
Національна
кредитна мобільність університетами України.
Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших
закладах освіти України.
Випускова кафедри активной приймає участь у міжнародних
Міжнародна
кредитна мобільність освітньо-наукових проектах за програмою підвійних дипломів з
польським університетом «HUMANITAS» (WYŻSZA SZKOŁA
HUMANITAS UNIVERSITY). Програма надає можливість
студентам ДВНЗ УДХТУ отримати два дипломи – український
та польський освітнього рівня «магістр» за спеціальністю
073 Менеджмент. Польський диплом визнаний в країнах
Євросоюзу і за його межами. В межах програми реалізуються
різні варіанти навчання студентів ДВНЗ УДХТУ за
спеціальністю 073 Менеджмент:
- дистанційна освіта за кордоном;
- синхронізованість та співставність освітніх програм та
навчальних планів;
- періоди навчання і результати іспитів в університетіпартнері визнаються автоматично і зараховуються на
підставі діючих між університетами договорів;
- навчання за сучасними методологіями і отримання
практичних навичок в рамках європейського досвіду;
- відвідування лекцій досвідчених професорів українського
і польського університетів;
- навчання у крос-культурному середовищі;
- участь у програмах мобільності студентів.
Навчання іноземних Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на
загальних умовах з додатковою мовною підготовкою
здобувачів вищої
освіти
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність
2.1 Перелік компонент ОПП
Код
к-ти

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни,
курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
1.1. Цикл загальної підготовки
ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6

ОК7
ОК8
ОК9
ОК10
ОК11
ОК12
ОК13

ВК1
ВК2

ВК3
ВК4
ВК5
ВК3
ВК4
ВК5

Договірне право
Інтелектуальна власність
Методологія і організація наукових досліджень
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Промислова та цивільна безпека

2,0
2,0
3,0
2,0
3,0
поза
Фізична культура (поза кредитна дисципліна)
кредитами
РАЗОМ за циклом 1.1
14,0
1.2. Цикл професійної підготовки
Менеджмент організацій
6,0
Інвестиційний менеджмент
5,0
Управління проектами
5,0
Фінансовий менеджмент
4,0
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
4,0
Науково-дослідна практика
6,0
Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та
25,5
державна атестація
РАЗОМ за циклом 1.2
ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ РАЗОМ
67,5
2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ
2.1. Цикл загальної підготовки
Дисципліна гуманітарної підготовки
2,0
РАЗОМ за циклом 2.1
2,0
2.2. Цикл професійної підготовки
Один з видів практичної підготовки:
4,5
Асистентська практика
Переддипломна виробнича практика
Вибірковий блок 1 – Управління трансформаціями бізнесу
Менеджмент комунікацій
4,0
Управління розвитком персоналу та брендом роботодавця
5,0
Управління змінами та якістю
7,0
Вибірковий блок 2 – Управлінські технології в адмініструванні
Публічне адміністрування
4,0
Податковий менеджмент
5,0
Соціальна відповідальність бізнесу
7,0
РАЗОМ за циклом 2.2
20,5
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ РАЗОМ
22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ
90

д.залік
д.залік
д.залік
д.залік
екзамен

екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
д.залік
д.залік
ДА

д.залік
д.залік

д.залік
екзамен
екзамен
д.залік
екзамен
екзамен
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( 30 кред.ECTS)

ІІ курс ІV семестр

6-й тетраместр
(15
кр.ECTS)

5-й тетраместр
(15
кр.ECTS)

( 30 кред.ECTS)

ІІ курс ІІІ семестр
4-й тетраместр
(15
кр.ECTS)

3-й тетраместр
(15
кр.ECTS)

( 30 кред.ECTS)

І курс ІІ семестр
2-й тетраместр
(15
кр.ECTS)

1-й тетраместр
(15
кр.ECTS)

( 30 кред.ECTS)

І курс І семестр

2.2 Структурно-логічна схема

ОК1
2,0

ВК1
2,0

ВК2
4,5

ВК3
4,0

ОК9
3,0

ОК7
3,0

ОК11
4,0

ОК9
2,0
ОК7
3,0

ОК3
3,0

ОК2
2,0

ОК12
6,0

ОК10
3,0

ОК4
2,0

ВК5
3,0

ОК10
1,0

ВК4
5,0

ОК8
5,0

ВК5
4,0

ОК6

ОК5
3,0

ОК13
3,0

ОК13
3,0

ОК13
4,5

ОК13
15,0
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація здійснюється у формі публічного
захисту кваліфікаційної роботи
Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання
складної 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 має бути оприлюднена на
офіційному сайті університету або його
підрозділу, або у репозитарії університету.
Документи, які отримує Випускник отримує документ встановленого
зразка про присудження йому ступеня магістра із
випускник
присвоєнням кваліфікації: Магістр, Менеджмент
Форми
атестації
здобувачів вищої освіти
Вимоги до заключної
кваліфікаційної роботи
(за наявності)

4. Матриця відповідності програмних компетентностей навчальним компонентам освітньої програми
Шифр
компоненти
ОК1

ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7
ЗК8
ЗК9
ЗК10
ФК1
ФК2
ФК3
ФК4
ФК5
ФК6
ФК7
ФК8
ФК9
ФК10
ФК11
ФК12

ОК2

ОК3

ОК4

ОК5

ОК6

ОК7

ОК8

ОК9

ОК10

ОК11

ОК12

ОК13

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей навчальним компонентам освітньої програми
(продовження)
Шифр
компоненти
ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7
ЗК8
ЗК9
ЗК10
ФК1
ФК2
ФК3
ФК4
ФК5
ФК6
ФК7
ФК8
ФК9
ФК10
ФК11
ФК12

ВК1

ВК2
Асистентська
практика

Вибірковий блок 1

Переддипломна
виробнича
практика

ВК3

ВК4

Вибірковий блок 2
ВК5

ВК3

ВК4

ВК5

+

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої
програми

Шифр
компоненти

ПРН1
ПРН2
ПРН3
ПРН4
ПРН5
ПРН6
ПРН7
ПРН8
ПРН9
ПРН10
ПРН11
ПРН12
ПРН13
ПРН14
ПРН15
ПРН16
ПРН17

ОК1

ОК2

ОК3

ОК4

ОК5

ОК6

ОК7

ОК8

ОК9

ОК10

ОК11

ОК12

+

ОК13

+
+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої
програми
(продовження)
Шифр
компоненти
ПРН1
ПРН2
ПРН3
ПРН4
ПРН5
ПРН6
ПРН7
ПРН8
ПРН9
ПРН10
ПРН11
ПРН12
ПРН13
ПРН14
ПРН15
ПРН16
ПРН17

ВК1

ВК2
Асистентська
практика

Вибірковий блок 1

Переддипломна
виробнича
практика

ВК3

ВК4

+

Вибірковий блок 2
ВК5

ВК3

ВК4

ВК5

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
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