3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ
Присудження кваліфікації
Тривалість програми
Кількість кредитів
Рівень кваліфікації відповідно
до Національної рамки
кваліфікацій та Європейської
рамки кваліфікацій для
навчання впродовж життя
Галузь знань
Особливі умови прийому
Конкретні механізми визнання
попереднього навчання
Вимоги та правила щодо
отримання кваліфікації,
зокрема вимоги щодо
завершення програми

Менеджмент
Магістр з менеджменту
1,5 роки
90
7
07 Управління та адміністрування
Фахове вступне випробування;
іноземна мова
формально
Магістерська робота

Провідну роль у забезпеченні підготовки
магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент» має
кафедра «Менеджменту і адміністрування»
Здатність розв'язувати складні спеціалізовані
завдання та вирішувати практичні проблеми в
менеджменті організації або у процесі навчання,
що передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій в умовах невизначеності та
Програмні результати навчання суперечливості вимог на основі інтеграції знань.
Зрозуміле і недвозначне донесення власних
висновків на основі їх обґрунтування. Прийняття
управлінських рішень у складних і
непередбачених умовах і відповідальність за їх
реалізацію
Структурно-логічна схема
Нормативна частина – 63 кредитів
освітньої програми з кредитами Вільний вибір студента – 27 кредитів
Форма навчання
денна
В письмовій формі, за екзаменаційними
Правила екзаменування та
білетами. Шкала оцінювання: національна та
шкала оцінювання
ECTS
Вибіркові дисципліни професійної та практичної
підготовки (освітньо-професійні програми 1; 2;
3; 4; 5):
Обов’язкові чи вибіркові
- менеджмент організацій і адміністрування;
«вікна мобільності»
- управління проектами;
- управління фінансово-економічною безпекою;
- бізнес-адміністрування;
- логістика
- виробнича;
Практика/стажування
- переддипломна
Навчання на робочому
Непередбачено
місці/стажування
Керівник освітньо-професійної
програми або особа з
Новікова М. М.. д.е.н., професор, завідувач
еквівалентною
кафедри менеджменту і адміністрування
відповідальністю
Профіль програми

Професійні профілі
випускників

Об'єктами діяльності магістра за освітньопрофесійною програмою «Менеджмент
організацій і адміністрування» є управління
структурними підрозділами організацій і
підприємств, організаціями і підприємствами
міського господарства

Доступ до подальшого
навчання

Вступ до аспірантури

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОКРЕМІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Інформація про освітній компонент
Вид і назва: Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність та договірне право»
Код:
Тип: нормативна
Рівень: другий
Семестр, в якому викладається: 1-й
Кількість кредитів ЄКТС: 3,0
Лектор (викладач): завідувач кафедри правового забезпечення господарської
діяльності, кандидат юридичних наук Килимник Інна Ігорівна
Результати навчання:
захищати свої особисті та майнові права на створені в процесі праці об’єкти права
інтелектуальної власності;
розраховувати економічну вартість об’єктів інтелектуальної власності;
в розробці пакету документів для отримання охорони на об’єкти права інтелектуальної
власності;
здійснювати захист своїх прав на створені об’єкти;
здійснювати професійну діяльність у межах вимог чинного законодавства України та
міжнародних договорів, що ратифіковані у встановленому порядку відповідно до
Конституції України;
практично використовувати договірне право для вирішення конкретних ситуацій;
робити правовий аналіз договорів з метою визначення наслідків його укладення для
сторін договору;
здійснювати захист своїх прав і законних інтересів при вступі у договірні
правовідносини.
Дисципліни, на які спирається:
Правознавство
Зміст:
Змістовий модуль 1. Інтелектуальна власність
Змістовий модуль 2. Договірне право
Форми та методи навчання:
Аналітичні, синтетичні, проблемні, рішення задач на практичних заняттях,
конспектування лекцій, постановка питань, самостійна робота
Мова навчання:
українська

Інформація про освітній компонент
Вид: навчальна дисципліна ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНІЗАЦІЇ; КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ)
Код:
Тип: нормативна
Рівень: другий (магістерський)
Семестр, в якому викладається: 1-й
Кількість кредитів ЄКТС: 5,0
Лектор (викладач): Карлова О.А.
Результати навчання: можливість та готовність практичного й оперативного
застосування знань до конкретних ситуацій менеджменту організації, застосування
інструментів економічного та організаційного механізмів управління корпораціями
різного типу, в тому числі з державними частками.
Дисципліни, на які спирається: менеджмент і адміністрування
Зміст: ЗМ 1.Менеджмент організацій
ЗМ 2. Корпоративне управління
Форми та методи навчання: cловесні, наочні, практичні, індуктивні, дедуктивні,
аналітичні, синтетичні, продуктивні (проблемні; частково-пошукові; дослідні),
репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). Також проводиться вирішення задач,
конспектування лекцій, постановка питань та самостійна робота.
Мова навчання: українська

Інформація про освітній компонент
1.
Вид: навчальна дисципліна ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ
ЗМІНАМИ. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ)
2.

Код:

3.

Тип: нормативна

4.

Рівень: другий (магістерський)

5.

Семестр, в якому викладається: 1-й

6.

Кількість кредитів ЄКТС: 5,0

7.

Лектор (викладач): Карлова О.А.

8. Результати навчання: студенти мають навички практичного й оперативного
управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами та використання
інструментів управління якістю з урахуванням уміння, цінності, інших особистих
якостей.
9.

Дисципліни, на які спирається: менеджмент і адміністрування

10.

Зміст: ЗМ 1. Управління змінами
ЗМ 2. Управління якістю

11. Форми та методи навчання: cловесні, наочні, практичні, індуктивні,
дедуктивні, аналітичні, синтетичні, продуктивні (проблемні; частково-пошукові;
дослідні), репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). Також проводиться вирішення
задач, конспектування лекцій, постановка питань та самостійна робота.
12.

Мова навчання: українська

Інформація про освітній компонент
1.

Вид і назва: Навчальна дисципліна ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

2.

Код:

3.

Тип: нормативна

4.

Рівень: другий (магістерський)

5.

Семестр, в якому викладається: 1 семестр

6.

Кількість кредитів ЄКТС: 4,0

7.

Лектор (викладач): Кондратенко Н.О.

8.
Результати навчання: здатність до розробки фінансового плану підприємства за
окремими підсистемами планування та напрямами діяльності; оцінки фінансових
ризиків; обґрунтування методів їх нейтралізації та зовнішнього страхування; оцінки
вірогідності банкрутства та виявлення шляхів і механізмів його запобігання.
9.

Дисципліни, на які спирається: Менеджмент і адміністрування.

10. Зміст:
Змістовий модуль 1. Концептуальні основи фінансового менеджменту
Змістовий модуль 2. Технологія управління фінансами підприємства

11. Форми та методи навчання:
Викладання курсу передбачає застосування різноманітних форм і методів навчальної
роботи, зокрема, проведення аудиторних та практичних занять, розв’язання
практичних і ситуаційних задач, тощо. Вони спрямовані на активізацію самостійної
роботи студентів, виховання в них логічного мислення та формування творчого підходу
до вирішення професійних завдань. Остаточна оцінка знань студентів з дисципліни –
екзамен.
12.

Мова навчання: українська

Інформація про освітній компонент
1. Вид: навчальна дисципліна МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
2. Код:
3. Тип: нормативна
4. Рівень: другий (магістерський)
5. Семестр, в якому викладається: 2-й
6. Кількість кредитів ЄКТС: 3,0
7. Лектор (викладач): Новікова М. М.
8. Результати навчання: у студентів мають бути сформовані спеціальні
професійні компетентності щодо вибору об’єктів і методів наукового дослідження,
пошуку, систематизації та аналізу джерел інформації, застосування сучасних методик і
методів наукових досліджень, планування, організації і проведення наукових
експериментів, складання звітів про результати науково-дослідної роботи.
9. Дисципліни, на які спирається: Філософія, Соціологія, Іноземна мова, Вища
та прикладна математика, Статистика, Інформаційні системи та технології.
10. Зміст:
ЗМ 2. Методологія наукових досліджень.
ЗМ 1. Організація наукових досліджень.
11. Форми та методи навчання: лекційні і практичні заняття, самостійна
робота в межах очної і заочно-дистанційної форм навчання. Серед методів навчання
використовуються: cловесні, наочні, практичні, індуктивні, дедуктивні, аналітичні,
синтетичні, пояснювально-ілюстративні, дослідницькі методи та методи проблемного
викладу навчального матеріалу.
12. Мова навчання: українська.

Інформація про освітній компонент
1. Вид і назва: навчальна дисципліна ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ
2. Код:
3. Тип: варіативна
4. Рівень: другий (магістерський)
5. Семестр, в якому викладається: 2
6. Кількість кредитів ЄКТС: 3,0
7. Лектор (викладач): Гайдученко С. О.
8. Результати навчання: здатність застосовувати знання з теорії електронного
урядування у професійній діяльності в сучасних організаціях; застосовувати
комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та
впровадження управлінських рішень; здійснювати аналіз рівня готовності
організацій до впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації; уміння адаптуватися
до міжнародного бізнес-середовища.
9. Дисципліни, на які спирається: філософія, основи менеджменту, державне
управління, комп’ютерні системи, інформаційні технології, інформаційні системи і
технології в управлінні організацією.
10.
Зміст: Змістовий модуль 1. Концептуальні засади та державна політика
електронного урядування; Змістовий модуль 2. Впровадження електронного
урядування: світовий досвід і українська специфіка;
11.
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, обговорення тем,
дискусійні методи, захист рефератів, самостійна робота з навчальною
літературою, тестування.
12.

Мова навчання: українська

Інформація про освітній компонент
1. Вид: навчальна дисципліна РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ
2. Код:
3. Тип: вибіркова
4. Рівень: другий (магістерський)
5. Семестр, в якому викладається: 2-й
6. Кількість кредитів ЄКТС: 5,0
7. Лектор (викладач): Боровик М.В.
8. Результати навчання: студенти мають вміти оцінювати ситуації у процесі
управління або плани на їх ризиконебезпечність; застосовувати технології, які
дозволять діагностувати і уникати ризиконебезпечних ситуацій; планувати й
проводити роботу із колективом для створення надійної атмосфери заради
виявлення прогнозованих й непрогнозованих ризиків;
організовувати та
проводити ділові ігри для відпрацювання командної роботи організації щодо
виявлення ризиків й виховувати моральну обстановку готовності долати ризики
та їх наслідки.
9. Дисципліни, на які спирається: менеджмент і адміністрування, економіка і
фінанси підприємств
10.

Зміст:
ЗМ 1. Особливості ризик-менеджменту в макроекономіці
ЗМ 2. Ключові елементи ризик-менеджменту на макрорівні

11.
Форми та методи навчання: cловесні, наочні, практичні, індуктивні,
дедуктивні, аналітичні, синтетичні, продуктивні (проблемні; частково-пошукові;
дослідні), репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). Також проводиться
вирішення задач, конспектування лекцій, постановка питань та самостійна
робота.
12.

Мова навчання: українська

Інформація про освітній компонент
1. Вид і назва: навчальна дисципліна ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
2. Код:
3. Тип: вибіркова
4. Рівень: другий (магістерський)
5. Семестр, в якому викладається: 2-й
6. Кількість кредитів ЄКТС: 5,0
7. Лектор (викладач): Самойленко І.О.
8. Результати навчання: студенти мають вміти приймати інвестиційні рішення у
складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів
та прогнозування фінансових потоків; розв’язувати складні задачі і проблеми
інвестиційного управління, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в
умовах неповної чи недостатньої інформації та суперечливих вимог.
9. Дисципліни, на які спирається: Ділове адміністрування (Менеджмент
організацій; Корпоративне управління), Ділове адміністрування (Управління
змінами; Управління якістю), Фінансовий менеджмент
10.

Зміст:
ЗМ 1. Теоретико-методичні основи інвестиційного менеджменту
ЗМ 2. Управління реальними і фінансовими інвестиціями

11.
Форми та методи навчання: Денна та заочна. Словесні, наочні,
практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). Розв’язок задач.
Конспектування лекцій. Самостійна робота.
12.

Мова навчання: українська

Інформація про освітній компонент
1.
Вид
і
назва:
Навчальна
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

дисципліна

2.

Код:

3.

Тип: вибіркова

4.

Рівень: другий (магістерський)

5.

Семестр, в якому викладаєтьмя: 2-й

6.

Кількість кредитів ЕКТС: 6,0

7.

Лектор (викладач): Гриненко В.В.

СТРАТЕГІЧНА

ДІАГНОСТИКА

8.
Результати навчання: студенти повинні мати компетенції: діагностики
стратегічних процесів; стратегічного аналізу та планування; розробки та реалізації
стратегій; оцінки конкурентної позиції та вибору стратегічних альтернатив; підготовки
інформації для прийняття стратегічних рішень.

9.
Дисципліни, на які спирається: Маркетинг, Управління персоналом,
Економічна діагностика, Операційний менеджмент, Теорія систем та системний аналіз
10. Зміст:
Змістовний модуль 1: Сутність, концепція та механізм діагностики стратегії розвитку
підприємства
Змістовний модуль 2: Основні стратегії розвитку підприємства, реалізація стратегії
11. Форми і методи навчання: Теоретичні, розрахункові і практичні положення
дисципліни вивчаються студентами в процесі роботи над лекційним курсом, при
виконанні самостійній роботі з навчальною літературою, а також виконанні курсового
проекту. Поточний модульний контроль проводиться методом виконання студентами
письмових модульних контрольних робіт.
12.

Мова навчання: українська

Інформація про освітній компонент
1. Вид і назва: навчальна дисципліна ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА
2. Код:
3. Тип: варіативна
4. Рівень: другий (магістерський)
5. Семестр, в якому викладається: 2-й
6. Кількість кредитів ЄКТС: 3,0
7. Лектор (викладач): Гайдученко С. О.
8. Результати навчання: здатність застосовувати знання з теорії організаційної
культури
у професійній
діяльності в
сучасних організаціях;
вміння
використовувати у професійній діяльності досягнення наукових концепцій
організаційної культури; володіння прийомами і методами формування та
розвитку організаційної культури як ключового фактору конкурентоспроможності
організацій;
володіння
інструментами
оцінки
організаційної
культури;
організовувати процес зміни організаційної культури як необхідної умови
адаптації організації до зовнішнього середовища і стратегії розвитку; здатність
здійснювати ефективні міжособистісні комунікації; уміння адаптуватися до
міжнародного бізнес-середовища.
9. Дисципліни,
на
які
спирається:
культурологія,
філософія,
основи
менеджменту, психологія, соціологія, управління персоналом, організаційна
поведінка
10.
Зміст: Змістовий модуль 1. Концепція організаційної культури;
Змістовий модуль 2. Організаційна культура як інструмент управління
11.
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, обговорення тем,
дискусійні методи, захист рефератів, самостійна робота з навчальною
літературою, тестування.
12.

Мова навчання: українська, російська

Інформація про освітній компонент
1.
Вид і назва: Навчальна дисципліна АДАПТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ДО УМОВ
ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
2.

Код:

3.

Тип: вибіркова

4.

Рівень: другий (магістерський)

5.

Семестр, в якому викладається: 2-й

6.

Кількість кредитів ЄКТС: 3,0

7.

Лектор (викладач): Плотницька С.І.

8.
Результати навчання: студенти повинні мати компетенції: здатність
використовувати інформацію для удосконалення адаптивної організаційної структури
управління підприємствами з урахуванням змін зовнішніх умов; здатність проводити
аналіз чинників макро- та мікросередовища функціонування підприємств, що
впливають на їхній розвиток і здатність до адаптації; здатність розробляти методичні
рекомендації щодо оцінювання потенціалу підприємств.
9.
Дисципліни, на які спирається: Ділове адміністрування («Управління
змінами», «Управління якістю»), Ділове адміністрування («Менеджмент організацій»),
Фінансовий менеджмент.
10. Зміст: Змістовний модуль 1. Теоретичні основи адаптації підприємств до
зовнішнього середовища
Змістовний модуль 2. Управління процесом адаптації підприємств до зовнішнього
середовища
11. Форми та методи навчання: Теоретичні, розрахункові і практичні положення
дисципліни вивчаються студентами в процесі роботи над лекційним курсом, при
виконанні самостійної роботи з навчальною літературою та на практичних заняттях.
12.

Мова навчання: українська

Інформація про освітній компонент
1. Вид: навчальна дисципліна НАУКОВА ІНОЗЕМНА МОВА
2. Код:
3. Тип: нормативна
4. Рівень: другий (магістерський)
5. Семестр, в якому викладається: 1-й
6. Кількість кредитів ЄКТС: 3
7. Лектор (викладач): Ільєнко О.Л.
8. Результати навчання: у студентів мають бути сформовані науково та
професійно- орієнтовані мовні компетенції, комунікативні, лінгвістичні,
соціолінгвістичні і прагматичні мовні компетенції, здатність ефективного спілкування в
академічному та професійному середовищі
9. Дисципліни, на які спирається: Іноземна мова професійної спрямованості
10. Зміст:
Дисципліна «Наукова іноземна мова» викладається для студентів напряму
підготовки « Менеджмент» , що вивчають менеджмент організацій і адміністрування
в міському господарстві, та складається з 2 модулів.
ЗМ 2. Науково-письмова комунікація
ЗМ 1. Іноземний науковий дискурс
11. Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота у тому
числі у формі дистанційного навчання. Серед методів навчання використовуються:
cловесні, наочні, практичні, індуктивні, дедуктивні, репродуктивні, аналітичні,
синтетичні, пояснювально-ілюстративні, дослідницькі методи та методи проблемного
викладу навчального матеріалу.
12. Мова навчання: англійська.

