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Розроблено робочою групою у складі: 
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Микола 

Анатолійович 

Завідувач кафедри 

економічної політики та 
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Доктор наук з державного 

управління, професор 

кафедри економічної 

політики 
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Микола 

Миколайович 

Професор кафедри 

економічної теорії та 

публічних фінансів 

Доктор наук з державного 

управління, професор 

кафедри економічної теорії 

та фінансів 

Косенко 

Віктор 

Вікторович 

Доцент кафедри 

економічної політики та 

менеджменту 

Кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри 

економічної політики 

 

При розробці проекту Програми враховані вимоги: 

1) Освітнього стандарту вищої освіти  за спеціальністю 073 «Менеджмент» для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України    

№ 959 від 10 липня 2019 року.  

1) Рекомендації професійної асоціації __________________________________ 

                                                                     назва,  

_________________________________________________________________________ 

інформація про розміщення/оприлюднення рекомендацій 

2) Рекомендації провідного працедавця в галузі _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

інформація про розміщення/оприлюднення рекомендацій 

Примітка – пп. 2, 4 вказуються у випадку наявності 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкголдерів (за наявності): 

1.  

 

 

 



 

1. Профіль освітньої програми 

Зі спеціальності 073 “Менеджмент” 

 

 1. – Загальна інформація 
Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Другий рівень вищої освіти 

Кваліфікація – магістр з менеджменту за освітньо-

професійною програмою «Бізнес-адміністрування в 

корпоративному секторі економіки» 
Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання:  денна форма – 1 рік 4 місяців, 

заочна форма – 1 рік 4 місяців 
Офіційна назва 

освітньої програми 
Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі 

економіки 
Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію НД № 2193312 від 

18.09.2017 р. 

Період акредитації до 01.07.2022 р. 
Цикл/рівень 

 
НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, 

ЕQF-LLL – 7 рівень 
Передумови Умови вступу визначаються «Правилами прийому до 

Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна», затвердженими Вченою радою  

Наявність ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст) 
Мова(и) викладання Українська  
Термін дії освітньої 

програми 
До 1 липня 2022 року 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www. https://kbuapa.kh.ua/ 

general.kbuapa.kharkov@gmail.com 

 

2. – Мета освітньої програми 

Метою освітньо-професійної програми є  підготовка висококваліфікованих 

професіоналів з менеджменту, які володіють сучасним економічним 

мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних 

розв’язувати складні нестандартні завдання і проблеми, пов’язані з 

управлінням бізнес-структурами в умовах невизначеності глобального 

економічного середовища, впроваджувати дослідницьку та інноваційну 

діяльність. 

3. – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань,  

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 



 

Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-професійна 

 
Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Акцент робиться на розвиток професійної 

компетентності  для здійснення дослідницької та 

інноваційної діяльності у галузі  управління та бізнес-

адміністрування з  урахуванням сучасних вимог 

економічного середовища. 

Ключові слова: менеджмент, бізнес, економіка, 

адміністрування, корпоративний сектор 
Особливості 

програми 
Програма ґрунтується на поняттях, категоріях, 

концепціях, принципах теорії менеджменту, що 

визначають тенденції та закономірності управління 

бізнесом. Предметна область містить знання з 

фундаментального менеджменту, операційної та 

стратегічної діяльності, маркетингових досліджень, 

товарної політики. 

4. – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 
Працевлаштування на підприємствах будь-якої 

організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, 

державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності, в 

яких випускники працюють на посадах директорів, 

заступника директора за функціональними напрямами, 

керівників окремих секторів; керівників проектів та 

програм, менеджери (управителі) у сфері культури, 

відпочинку та спорту; професіонал у сфері маркетингу, 

ефективності господарської діяльності, раціоналізації 

виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної 

діяльності.  

Магістр менеджменту може обіймати посади за 

професійними назвами робіт класифікаційного 

угруповання «Менеджери (управителі) підприємств, 

установ, організацій та їх підрозділів» за Національним 

класифікатором України «Класифікатор професій ДК 

003:2010», що характеризуються спеціальними 

професійними компетенціями відповідно до 

узагальненого об'єкта діяльності. 

  
Подальше навчання Можливе подальше продовження навчання для здобуття 

третього (освітньо-наукового) рівня FQ-EHEA 8 HPK, 8 

EQF LLL, а також підвищення кваліфікації і отримання 

додаткової післядипломної освіти 

5. – Викладання та оцінювання 

Викладання та Викладання здійснюється на засадах студенто-



 

навчання центрованого та проблемно-орієнтованого навчання, 

самонавчання, навчання через практику, яке  

проводиться у вигляді: лекцій, семінарів, практичних 

занять, самостійного навчання на основі підручників та 

конспектів, консультації з викладачами, підготовка 

кваліфікаційної роботи магістра. 
Оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, усні презентації, 

поточний контроль, захист звіту з практики, державна 

атестація випускника тощо. 

6. – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 
Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

управління бізнесом всіх форм власності, проводити 

практичну діяльність, що передбачає застосування 

набутих навичок за фахом, а також практичне 

впровадження отриманих результатів (І) 
Загальні 

компетентності (ЗК) 
1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

2. Здатність працювати в команді, мотивувати людей і 

досягати спільних цілей; 

3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями; 

4. Здатність спілкуватися професійною іноземною 

мовою; 

5. Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та 

приймати обґрунтовані рішення; 

6. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути 

критичним та самокритичним;  

7. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел, використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології; 

8. Здатність застосовувати знання на практиці. 
Фахові 

компетентності  

(ФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, ухвалювати управлінські рішення та 

забезпечувати умови їх реалізації; 

2. Вміння обирати та використовувати концепції, методи 

та інструментарій менеджменту, у тому числі у 

відповідності до міжнародних стандартів; 

3. Встановлювати критерії, за якими організація 

визначає подальший напрямки розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани; 

4.Здатність за допомогою простих методів планування 

оцінити можливості пристосування підприємств до умов 

зовнішнього середовища; 

5. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя 

та ефективного самоменеджменту; 



 

6. Здатність до ефективного використання та розвитку 

людських ресурсів в організації; 

7. Вміння створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління; 

8. Навички формування та демонстрації лідерських 

якостей; 

9. Здатність розробляти проекти та управляти ними, 

виявляти ініціативу та підприємливість; 

10. Здатність до управління організацією, її змінами; 

11. Здатність використовувати психологічні технології 

роботи з персоналом.  

 

7. – Програмні результати навчання 

1. Здатність створювати інформаційно-аналітичне забезпечення бізнес-

процесів підприємства та його використання з метою прийняття виважених 

управлінських рішень при здійсненні планування, організації, мотивації, 

контрою та координації діяльності підприємства. 

2. Здатність здійснювати функцію планування в організації (чітко 

формулювати цільові установки організації, формувати та використовувати 

систему показників діяльності для контролю результатів, забезпечувати чітку 

координацію дій структурних підрозділів та окремих виконавців). 

3. Здатність здійснювати функцію організації на підприємстві (формувати 

раціональну систему виробництва продукції, робіт, послуг, необхідної якості 

у встановлений термін і в заданому обсязі; розвивати виробничу систему в 

напрямку підвищення її ефективності і найбільшої відповідності умовам, що 

змінюються, її взаємодії зі своїм зовнішнім середовищем). 

4. Здатність здійснювати функцію мотивації на підприємстві (спонукати 

себе і інших до діяльності, направленої на досягнення цілей організації; 

зростання професійної майстерності; актуалізувати діловий інтерес у 

підлеглих до інноваційних дій; створювати об'єктивні і суб'єктивні умови для 

перспективного розвитку ділової структури). 

5. Здатність володіти сучасними інформаційними комп’ютерними 

технологіями, що використовуються в управлінні з метою висвітлення 

результатів наукових досліджень з достатньою мірою обґрунтованості та 

наочності. 

6. Здатність здійснювати функцію контролю на підприємстві (запобігати 

виникненню кризисних ситуацій шляхом виявлення помилкових дій до того 

як вони завдадуть шкоди підприємству, а також зіставляти планові показники 

і фактичні результати просування підприємства за його цільовими 

установками). 

7. Здатність здійснювати функцію координації на підприємстві 

(забезпечувати узгодженість в роботі всіх ланок організації по горизонталі та 

вертикалі шляхом встановлення раціональних зв'язків (комунікацій) між 

ними; встановлення взаємодії між підсистемами організації, здійснення 

маневрування ресурсами, забезпечення єдності і узгодженості всіх стадій 



 

процесу управління (планування, організації, мотивації і контролю), а також 

дій керівників). 

8. Здатність планувати та розробляти стратегію розвитку організації. 

9. Володіти іноземною мовою, працювати в міжнародному контексті, 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології 

8. – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Науково-педагогічні працівники кафедр ННІ «Інститут 

державного управління»,  а також висококваліфіковані 

спеціалісти.  

З метою підвищення фахового рівня всі науково-

педагогічні працівники регулярно проходять 

стажування, в т.ч. закордонні. 
Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає 

ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у 

сфері вищої світи і є достатнім для забезпечення якості 

освітнього процесу.  

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

освітньої програми з підготовки фахівців зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» відповідає 

ліцензійним вимогам, має актуальний змістовий 

контент, базується на сучасних інформаційно-

комунікаційних технологіях. 

9. – Академічна мобільність 
Національна 

кредитна мобільність 
Академічна мобільність науково-педагогічних 

працівників забезпечується відповідно до Закону 

України “Про вищу освіту” та реалізується шляхом 

підвищення їх кваліфікації (стажування) в українських 

і закордонних закладах вищої освіти. 
Міжнародна кредитна 

мобільність 
На основі міжнародних конвенцій, угод, меморандумів 

та інших діючих нормативно-правових актів, що 

регламентують ці питання. 
Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

На навчання приймаються іноземні громадяни на 

умовах контракту у відповідності до чинного 

законодавства України. 

 
2. Перелік компонент освітньо-професійної /наукової програми  

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ (ОБОВ'ЯЗКОВІ) 

Цикл професійної та практичної підготовки 



 

МБА1 Фінанси 10 екзамен 

МБА1.1 

Монетарна політика та банківська і біржова 

діяльність 

3  

МБА1.2 Фінансовий та управлінський облік 3  

МБА1.3 Фінансова стратегія 3  

  

Практичні виїзні заняття  

 по блоку "Фінанси" 

1  

МБА2 Маркетинг 10 екзамен 

МБА2.1 Маркетингові дослідження 3  

МБА2.2 Маркетингова товарна політика 3  

МБА2.3 Ціноутворення та цінова політика 3  

  

Практичні виїзні заняття  по блоку 

"Маркетинг" 

1  

МБА3 Економіка 10 екзамен 

МБА3.1 

Макроекономічна політика та аналіз її 

ефективності 

3  

МБА3.2 Міжнародна економіка 3  

МБА3.3 Корпоративна стратегія 3  

  

Практичні виїзні заняття  по блоку 

"Економіка" 

1  

МБА4 Менеджмент 10 екзамен 

МБА4.1 HR-менеджмент 3  

МБА4.2 Управління проектами 3  

МБА4.3 Інвестиційний менеджмент 3  

  

Практичні виїзні заняття  по блоку 

"Менеджмент" 

1  

МБА5 
Інформаційні системи в бізнесі та 

управлінні 

4 екзамен 

МБА5.1 

Інформаційні системи і технології в управлінні 

організацією 

2  

МБА5.2 Інформаційне забезпечення бізнес-процесів 2  

МБА6 
Методологія наукових досліджень та 

прийняття управлінських рішень 

3 екзамен 

МБА 7 Менеджмент сучасного бізнесу 6 Диф.залік 

  Комплексний тренінг 4.5  

  Науковий семінар 1.5  

МБА8 Ділова іноземна мова 3 екзамен 

УСЬОГО ЗА НОРМАТИВНОЮ ЧАСТИНОЮ: 56  

Загальний обсяг обов’язкових дисциплін  

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (вільного вибору студента) 

Цикл професійної та практичної підготовки (студент обирає 1 блок навчальних 

дисциплін (23,5  кредитів)) 

Вибірковий блок 1  

ВМБА 7 Блок "Конкуренція та інновації" 23.5 Диф.залік 

ВМБА 

7.1. Конкурентна політика 

4 Диф.залік 

ВМБА 

7.2 Управління змінами 

3 Диф.залік 

ВМБА 

7.3 Комунікативна політика фірми 

3 Диф.залік 

ВМБА Міжнародна конкуренція 3 Диф.залік 



 

7.4 

ВМБА 

7.5. Трансфер технологій 

3 Диф.залік 

ВМБА 

7.6 Інноваційний менелджмент 

3.5 Диф.залік 

ВМБА 

7.7. Податкова політика 

3 Диф.залік 

  

Практичні виїзні заняття  по блоку 

"Конкуренція та інновації" 

1 Диф.залік 

Вибірковий блок 2  

ВМБА 8 Блок "Управління бізнес-процесами"   

ВМБА 

8.1 Логістичний менеджмент 

4 Диф.залік 

ВМБА 

8.2 Самоменеджмент та психологія лідерства 

3 Диф.залік 

ВМБА 

8.3 PR (звязки з громадскістю) 

3 Диф.залік 

ВМБА 

8.4 

Реінжиніринг бізнес-процесів та управлінське 

консультування 

3 Диф.залік 

ВМБА 

8.5 Взаємодія з органами влади: GR-менеджмент 

3 Диф.залік 

ВМБА 

8.6 

Міжсекторальна політика та аналіз її 

ефективності 

3.5 Диф.залік 

ВМБА 

8.7 Організація бізнесу 

3 Диф.залік 

  

Практичні виїзні заняття  по блоку 

"Управління бізнес-процесами" 

1 Диф.залік 

ВМБА 9 
Блок "Інформаційні технології для 

менеджера" 

  

ВМБА 

9.1 

Сучасні рішення в сфері управління IT-

архітектурой 

4 Диф.залік 

ВМБА 

9.2 Інтернет-маркетинг 

3 Диф.залік 

ВМБА 

9.3 Методології та стандарти в ІТ 

3 Диф.залік 

ВМБА 

9.4 

Актуальні аспекти управління ІТ службою 

компанії 

3 Диф.залік 

ВМБА 

9.5 

Технології продаж інформаційних та ІТ 

продуктів 

3 Диф.залік 

ВМБА 

9.6 Управління віртуальними підприємствами 

3.5 Диф.залік 

ВМБА 

9.7 

Постановка бізнес-процесів, оцінка їх 

ефективності і оптимізація 

3 Диф.залік 

 

Практичні виїзні заняття  по блоку 

"Інформаційні технології для менеджера" 

1 Диф.залік 

ВМБА 

10 Блок "Управління проектами" 

  

ВМБА 

10.1 Ініціатори, керівник і команда проекту 

4 Диф.залік 

ВМБА 

10.2 

Внутрішнє і зовнішнє середовище та життєвий 

цикл проекту 

3 Диф.залік 



 

ВМБА 

10.3 Часові рамки та ресурси проекту 

3 Диф.залік 

ВМБА 

10.4 Фінансування та управління витратами 

3 Диф.залік 

ВМБА 

10.5 Управління ризиками та змінами в проекті 

3 Диф.залік 

ВМБА 

10.6 Моніторинг ефективності проекту 

3.5 Диф.залік 

ВМБА 

10.7 Управління «Start-up» проектами 

3 Диф.залік 

  

Практичні виїзні заняття  по блоку 

"Управління проектами" 

1 Диф.залік 

УСЬОГО ЗА ВИБІРКОВОЮ ЧАСТИНОЮ: 23.5  

УСЬОГО НА ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ 79.5  

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА   

МБА 9 Переддипломна практика 3 Диф.залік 

Виконання магістерської роботи 6  

Атестація 1.5  

Загальний обсяг обов’язкових дисциплін  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 
3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

  

Атестація випускників вищої освіти другого (магістерського) рівня 

освітньої програми «Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі 

економіки» спеціальності 073 «Менеджмент» проводиться у формі захисту 

кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого 

зразка про присудження ступеня магістра із присудженням кваліфікації: 

«Магістр з менеджменту за освітньо-професійною програмою «Бізнес-

адміністрування в корпоративному секторі економіки». 

 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

Академічні успіхи слухачів оцінюють за бально-рейтинговою шкалою 

(максимальна кількість – 100 балів), що прийнята в ННІ «Інститут 

державного управління», з обов’язковим переведенням кількості балів в 

оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблиця 1 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 
100-бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЕСТS 

Значення оцінки 

ЕСТS 

Рівень 

компетентності 

Оцінка за національною 

шкалою 

Екзамен, 

диф.залік 
залік 

90-100 A відмінно Високий (творчий) відмінно  

 

 
зараховано 

82-89 B дуже добре Достатній 

(конструктивно- 

варіативний) 

добре  
74-81 C добре 

64-73 D задовільно Середній 

(репродуктивний) 
задовільно  

60-63 E достатньо 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 
семестрового 

контролю 
Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовільно  
не 

зараховано 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 
повторним 

вивченням 

залікового кредиту 

 

 
 



 

 
 

 



 



 

 


