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Передмова 
 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетентностні, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці магістрів у галузі 07 «Управління 

та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».  

Освітньо-професійна програма заснована на компетентністному 

підході до підготовки спеціаліста у галузі 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». 

Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою кафедри 

менеджменту та управління економічними процесами МДУ у складі:  

1.  В.Ф. Проскура -  д.е.н., проф. 

2. А.Г. Лизанець - к.е.н., доц. 

3. К.Й. Пугачевська - к.е.н., доц. 

4. К.М. Хаустова - к.е.н., доц. 

Програма погоджена з вченою радою факультету, схвалена Науково-

методичною радою та затверджена Вченою радою Мукачівського 

державного університету.  

Порядок розробки, експертизи, затвердження і внесення змін у освітню 

програму регулюється «Тимчасовим положенням про освітні програми 

підготовки фахівців різних ступенів вищої освіти в Мукачівському 

державному університеті», затверджене Вченою радою МДУ. 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Мукачівського 

державного університету. 

 



 

1. Профіль освітньо-професійної програми бакалавра зі спеціальності  

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент організацій» 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Мукачівський державний університет,  
факультет економіки, управління та інженерії,  
кафедра менеджменту та управління економічними процесами 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Другий (магістерський) ступінь вищої освіти  
Магістр з менеджменту 

Офіційна назва 

освітньоої програми 

Освітньо-професійна програма магістра зі спеціальності 
«Менеджмент» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний 
90 кредитів ЄКТС 

Термін навчання 1 рік 4 міс 

Акредитаційна 

інституція 

Акредитаційна комісія України 

Термін акредитації 2018 рік 

Цикл/рівень НРК України– 7 рівень, EQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 
рівень 

Передумови  

Мова(и) викладання українська 

Термін дії освітньої 

програми 
2018 рік 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://msu.edu.ua/uk/osvitni-programi/ 

  

2 – Мета освітньо-професійної програми 

підготовка висококваліфікованих, професійних та перспективних менеджерів з новими 
поглядами та способом мислення щодо управління та реалізації можливостей розвитку 
підприємств, здатних приймати участь у наукових дослідженнях, спрямованих на 
створення новітніх методів управління. 

 

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область  

 

 

 

 

 

Галузь знань 

Спеціальність 

Спеціалізація  

Об’єктами вивчення у менеджменті є управління організаціями 
та їх підрозділами за невизначеності умов і вимог. 

Теоретичний зміст предметної області: інноваційні концепції 
та системи менеджменту; функції, методи, технології управління 
організаціями та їх підрозділами; методологія наукових 
досліджень 
 07 «Управління та адміністрування» 
073 «Менеджмент» 
«Менеджмент організацій» 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна  

Основний фокус 

освітньо-професійної 

програми та 

Загальна програма.  Акцент на здобутті навичок та знань з 
менеджменту організацій, який передбачає визначену зайнятість 
і можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання. 

http://msu.edu.ua/uk/osvitni-programi/


спеціалізації 

Особливості програми Програма реалізує підвищення рівня управління та підготовку 
сучасних менеджерів: підприємців, готових до ризику, 
ініціативних, здатних до швидкої адаптації відносно ризиків 
сучасного бізнес-середовища. Формування менеджерів з новим 
перспективним способом мислення, здатних не лише 
застосовувати існуючі методи менеджменту і адміністрування, 
але й розробляти нові на базі сучасних наукових досягнень. 

  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

- генеральний менеджер (управитель); 
- директор (керівник) підприємства; 
- директор з матеріально-технічного забезпечення; 
- директор з операційної діяльності; 
- менеджер з адміністративної роботи; 
- менеджер з питань регіонального розвитку; 
- менеджер систем якості; 
- менеджер-адміністратор комерційного підприємства; 
- менеджер з логістики; 
- менеджер кадрової служби; 
- провідний спеціаліст в державних структурах; 
- спеціаліст по стратегічному плануванню; 
- науковий співробітник; 
- аналітик стратегічних проектів та програм; 
- менеджер із зв'язків з громадськістю; 
- начальник (завідувач) підрозділу; 
- начальник відділу (у складі управління). 

Подальше навчання Можливість навчання за програмами: 8 рівня НРК, третього 
циклу FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL 

  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, 
ініціативне самонавчання. Проблемні, інтерактивні, проектні, 
інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі, колективні та 
інтегративні, контекстні технології навчання.  

Оцінювання Усне та письмове опитування, тестовий контроль, презентація 
наукової роботи, захист курсових робіт, захист магістерської 
роботи, заліки, екзамени 

Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

чотирибальною шкалою – 4-бальна національна шкала 

(відмінно, добре, задовільно, незадовільно);  

2-рівнева національна шкала (зараховано/незараховано); 

100-бальна; шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, FX). 

  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

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 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

3К1 – Здатність  проведення досліджень  на відповідному рівні; 
3К2 – Здатність спілкуватися з представниками різних 



професійних груп та у міжнародному контексті; 
ЗК3 – Навички використання інформаційно-комунікаційних 
технологій для пошуку, оброблення,  аналізу  інформації з 
різних джерел та прийняття рішень; 
ЗК4 – Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися 
до спільної мети, працювати в команді; 
ЗК5 – Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально 
відповідально і свідомо;  
ЗК6 – Вміння виявляти  та вирішувати проблеми, генерувати 
нові ідеї. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК1 – Вміння обирати та використовувати концепції, методи та 
інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до 
міжнародних стандартів; 
ФК2 – Встановлювати критерії, за якими організація визначає 
подальший напрямки 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 
людських ресурсів в організації; 
ФК5 – Вміння створювати та організовувати ефективні 
комунікації в процесі управління; 
ФК6 – Навички формування та демонстрації лідерських якостей; 
ФК7 – Здатність розробляти проекти та управляти ними, 
виявляти ініціативу та підприємливість; 
ФК8 – Здатність використовувати психологічні технології 
роботи з персоналом. 
ФК9 – Здатність аналізувати й структурувати проблеми 
організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати 
умови їх реалізації;  
ФК10 – Здатність  до управління організацією, її змінами 

  

7 – Програмні результати навчання 

РН1 Застосовувати  концепції, методи та інструменти менеджменту для 
результативного та ефективного управління організацією; 

РН2 Встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації; 

РН3 Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, генерування 

підприємницької ідеї; 

РН4 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; 

РН5 Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних професійних 

груп та в міжнародному контексті; 

РН6 Практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в 

управлінні; 

РН7 Аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних  міркувань, 

соціально відповідально; 

РН8 Демонструвати вміння  взаємодіяти  з людьми та впливати на їх поведінку; 

РН9 Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та 

ефективного самоменеджменту; 

РН10 Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські 

рішення та забезпечувати умови їх реалізації;  

РН11 Вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх інформаційне, 

методичне, матеріальне , фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у 



відповідності до міжнародних стандартів та рекомендацій моделей досконалості 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Розробники програми: 1 доктор наук, професор, 3 кандидати 

наук, доценти. 

Всі розробники є штатними співробітниками Мукачівського 

державного університету 

Гарант освітньо-професійної програми: д.е.н., проф. 

В.Ф.Проскура - зав. кафедри менеджменту та управління 

економічними процесами.  

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні 

працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а 

також висококваліфіковані спеціалісти. 
З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 
працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. 
закордонні. 

Матеріальне-технічне 

забезпечення 
 навчальні корпуси; 

 гуртожитки; 

 тематичні кабінети; 

 спеціалізовані лабораторії; 

 комп’ютерні класи; 

 пункти харчування; 

 точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

 мультимедійне обладнання; 

 спортивний зал, спортивні майданчики. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

 офіційний сайт МДУ: http://msu.edu.ua/uk/ ; 

 точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

 необмежений доступ до мережі Інтернет; 

 наукова бібліотека, читальні зали; 

 віртуальне навчальне середовище Moodle; 

 пакет MS Office 365; 

 корпоративна пошта; 

 навчальні і робочі плани; графіки навчального процесу; 

 навчально-методичні комплекси дисциплін; 

 навчальні та робочі програми дисциплін; 

 дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної 

роботи студентів з дисциплін; 

 програми практик; 

 методичні вказівки щодо виконання курсових 

проектів(робіт), дипломних проектів (робіт); 

 критерії оцінювання рівня підготовки; 

 пакети комплексних контрольних робіт; 

  

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників у вітчизняних ВНЗ-партнерах 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Угода щодо семестрового академічного обміну між Академією 

ім. Яна Длугоша в Ченстохові, Польща та Мукачівським 

державним університетом, Україна  

Угода про проведення спільного (паралельного) навчання і 

видачі дипломів у співпраці з зарубіжними університетами між 

http://msu.edu.ua/uk/


Академією ім. Яна Длугоша в Ченстохові, Польща та 

Мукачівським державним університетом, Україна  

Договір про співпрацю з Вищою лінгвістичною школою у 

Ченстохові (Республіка Польща). 

 

2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

 

Код н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми  

(навчальні дисципліни, курсові роботи, практика,  

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки (МГСЕ) 

МГСЕ 1 
Методологія та організація наукових досліджень, інтелектуальна 

власність 
3 диф. залік 

МГСЕ 2 Охорона праці в галузі, цивільний захист 3 екзамен 

Цикл професійної та практичної підготовки (МПП) 

МПП 1.1 Публічне адміністрування 4 екзамен 

МПП 1.2. Ділове адміністрування     

МПП 1.2.1 Менеджмент організації 6 екзамен 

МПП 1.2.2 Корпоративне управління 3  диф. залік 

МПП 1.2.3 Управління змінами та управління проектами 6 екзамен 

МПП 1.2.4 Управління якістю 3 диф. залік  

МПП 1.3 Фінансовий менеджмент 3 екзамен 

МПП 1.4 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією 4  диф. залік 

Практика 

1. 
Виробнича  практика (науково-педагогічна та науково-дослідна 

діяльність) 4,5 диф. залік 

2. Виробнича та переддипломна практика 10,5 диф. залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 50  

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми 

Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки (МГСЕ) 

ВМГCЕ 3 Методика викладання економічних дисциплін 3  диф. залік 

Цикл професійної та практичної підготовки (МПП) 

Вибіркові (за вибором вузу) 

ВМПП 1.5 Торговельний менеджмент 4 екзамен 

ВМПП 1.6 Інвестиційний менеджмент 3 диф. залік  

ВМПП 1.7 Офісний менеджмент 3 диф. залік  

Вибіркові (за вибором студента) 

ВМПП 1.8 
Комплексний аналіз економічної інформації / 

Ситуаційний менеджмент 
3 диф. залік 

ВМПП 1.9 
Менеджмент сервісу /                                                                      

Управлінське консультування 
3 диф. залік 

ВМПП 1.10 
Муніципальний менеджмент /                                              

Менеджмент фінансових установ 
3 диф. залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 22  

 Комплексний державний екзамен  3  

 Дипломна  магістерська робота 15  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 90  



  

2.2 Структурно-логічна схема ОПП 
 

МПП 1.2.2 

Корпоративне 

управління 

ВМПП 1.7  

Офісний менеджмент 

МГСЕ 2 

Охорона праці в галузі, 

цивільний захист 

МПП 1.4 

Інформаційні системи і 

технології в управлінні 

організацією 

МПП 1.1 

Публічне 

адміністрування 

МПП 1.3 

Фінансовий 

менеджмент 

ВМПП 1.9 

Менеджмент сервісу/ 

Управлінське 

консультування 

ВМПП 1.8 

Комплексний аналіз 

економічної інформації / 

Ситуаційний 

менеджмент 

ВМПП 1.6 

Інвестиційний 

менеджмент 

ВМПП 1.5  

Торговельний 

менеджмент 

МПП 1.2.1 

Менеджмент організації 

ВМГСЕ 6 

Методика викладання 

економічних дисциплін 

МГСЕ 1 

Методологія та організація 

наукових досліджень, 

інтелектуальна власність 

ВМПП 1.10 

Муніципальний 

менеджмент / 

Менеджмент фінансових 

установ 

МПП 1.2.4 

Управління якістю 

МПП 1.2.3 

Управління змінами та 

управління проектами 

Виробнича практика (науково-

педагогічна та науково-дослідна 

діяльність) 

Виробнича та переддипломна 

практика  



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестація випускника освітньо-професійної програми спеціальності 073 
«Менеджмент» проводиться у формі складання комплексного державного екзамену 
та захисту дипломної магістерської роботи і завершується видачею документу 
встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням 
кваліфікації «Магістр з менеджменту» за спеціалізацією «Менеджмент організацій». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
Комплексний державний екзамен на отримання  ступеня магістра за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» передбачає виконання комплексу атестаційних 
завдань і є адекватною формою кваліфікаційних випробувань щодо об’єктивного 
визначення рівня якості освітньо-професійної та професійної підготовки 
випускників. 

Програма комплексного державного екзамену складається з нормативної та 
варіативної частин.  

Нормативна частина програми державного екзамену містить змістові модулі  
обов’язкових  навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 
ОПП магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент»: «Менеджмент організації»; 
«Корпоративне управління»; «Управління змінами та управління проектами»;  
«Управління якістю»; «Фінансовий менеджмент»; «Інформаційні системи і 
технології в управлінні організацією»; «Публічне адміністрування». 

Варіативну частину програми державного екзамену формує дисципліна 
«Інвестиційний менеджмент». Форма комплексного кваліфікаційного державного 
випробування є письмово-усною.  

Державна атестація магістра передбачає також захист дипломної магістерської 
роботи, що є самостійною підсумковою дослідницькою кваліфікаційною письмовою 
роботою, яка підтверджує відповідний рівень теоретичних знань та практичної 
підготовки, а також здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю. 

Дипломна магістерська робота є одним із видів індивідуальних робіт студента, 
оригінальним, завершеним науковим дослідженням у галузі знань «Управління та 
адміністрування» та містить сукупність результатів, положень, що пропонуються 
для публічного захисту. 

Дипломна магістерська робота виконується відповідно до напрямів наукових і 
прикладних досліджень та має засвідчити: рівень професійної підготовки 
випускника; вміння застосовувати здобуті у вищому навчальному закладі знання 
для розв’язання складних науково-практичних завдань; свідоме засвоєння знань та 
їх систематизацію; наявність у студента навичок наукової роботи; здатність 
критично й креативно мислити та вміння аргументувати власну точку зору. 

На підставі захисту дипломної роботи  Екзаменаційна комісія (ЕК) вирішує 
питання про присвоєння її автору кваліфікації і видачу диплома магістра. 



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 
 

 

 МГСЕ  

1 

МГСЕ  

2 

МПП  

1.1 

МПП 

1.2.1 

МПП 

1.2.2 

МПП 

1.2.3 

МПП 

1.2.4 

МПП  

1.3 

МПП  

1.4 

ВМГСЕ 

3 

ВМПП  

1.5 

ВМПП  

1.6 

ВМПП 

 1.7 

ВМПП  

1.8 

ВМПП  

1.9 

ВМПП 

1.10 

ЗК1 +   +  +  +  +  +  +   

ЗК2   +   +   +  +  +  + + 

ЗК3 +  + +  +  + +   +  +   

ЗК4   + + + + +    + + +    

ЗК5  + + + +           + 

ЗК6 +   +  + + +   + +  + + + 

ФК1    + + + + +    +     

ФК2      +  +   + +     

ФК3 +     +       +    

ФК4    +  + +  +  + + +  + + 

ФК5   + + + +   +  +  +   + 

ФК6   + + + + +     + +   + 

ФК7  +  +  + + +    +     

ФК8   + +  +    + +  +    

ФК9    +  + + +   + + +  + + 

ФК10    + + +  +         



5. Матриця відповідності програмних результатів навчання (РН) відповідним компонентам освітньо-

професійної програми 
 

 

 МГСЕ  

1 

МГСЕ  

2 

МПП  

1.1 

МПП 

1.2.1 

МПП 

1.2.2 

МПП 

1.2.3 

МПП 

1.2.4 

МПП  

1.3 

МПП  

1.4 

ВМГСЕ 

3 

ВМПП  

1.5 

ВМПП  

1.6 

ВМПП 

 1.7 

ВМПП  

1.8 

ВМПП  

1.9 

ВМПП 

1.10 

РН1 +   + + + + + +  + + +  +  

РН2 +   + + +  +  +  +     

РН3 +   +  + + +   + +  +   

РН4    + + +  +   + +    + 

РН5  + +      + + +    + + 

РН6    +  + +  +  + +  +   

РН7   + + + +    +      + 

РН8   + + + +     +  +  + + 

РН9 +     +       +    

РН10    +  + + +   + + +  + + 

РН11   + + + + + + +  + + + + + + 


