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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 

МЕНЕДЖМЕНТ (МЕНЕДЖМЕНТ) 

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Територіально відокремлений структурний підрозділ 

«Черкаське навчально-наукове відділення»  

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр 

Магістр менеджменту 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС. Термін 

навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації  Сертифікат про акредитацію освітньої програми Менеджмент 

другого (магістерського) рівня вищої освіти № 3454. Дата 

видачі сертифіката 08.06.2022. 

Строк дії сертифіката до 16.06.2025. 

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

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність диплому бакалавра чи ОКР спеціаліста 

Мова викладання  українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років, до наступного планового оновлення, не перевищуючи 

періоду акредитації 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://cherkasy-unit.lnu.edu.ua/osvitni-prohramy/ 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і з 

менеджменту, формування у них системних умінь ефективного управління сучасними 

організаціями в умовах мінливості економічного середовища, нових викликів і загроз.. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування; 

Спеціальність 073 – Менеджмент 

Об’єкт вивчення: Процес управління організаціями та їх 

підрозділами. 

Цілі навчання: Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати 

та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту 

або у процесі навчання, що передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються 

невизначеністю умов і вимог. 

Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони, 

закономірності,   принципи,  історичні  передумови  розвитку 

менеджменту; концепції системного, ситуаційного, 

адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, 

проектного менеджменту тощо;  функції,  методи,  технології  

та  управлінські  рішення  у менеджменті. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові та 

специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, 

економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного 
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оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, 

балансові тощо); методи реалізації функцій менеджменту 

(методи маркетингових досліджень; методи економічної 

діагностики; методи прогнозування і планування; методи 

проектування організаційних структур управління; методи 

мотивування; методи контролювання; методи оцінювання 

соціальної, організаційної та економічної ефективності в 

менеджменті тощо). методи менеджменту (адміністративні, 

економічні, соціально-психологічні, технологічні); технології 

обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, 

імітаційне моделювання, дерево рішень тощо). 

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і 

комп’ютерні технології, стандартні, спеціальні і галузеві пакети 

прикладних програм, що застосовуються у фінансово-

економічній діяльності. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма, яка передбачає оволодіння 

комплексом сучасних знань, умінь та навичок з управління 

підприємствами, установами і організаціями, моделювання їх 

інноваційно-орієнтованого розвитку, прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

Основний фокус 

освітньої програми 

Загальна освіта в галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» 

Акцент на підготовці фахівців, здатних здійснювати 

управлінську діяльність в організаціях усіх організаційно-

правових форм господарювання, форм власності,  видів 

діяльності на основі застосування інноваційних технологій та 

підходів в менеджменті.  

Ключові слова: менеджмент, адміністрування, управління, 

управлінські рішення, управління людськими ресурсами 

фінансовий менеджмент, інноваційний менеджмент, 

антикризовий менеджмент, стратегічний менеджмент 

управління змінами, проектний менеджмент, корпоративне 

управління. 

Особливості програми Програма передбачає підготовку фахівців із врахуванням 

сучасних тенденцій у професійній діяльності та 

компетентностей фахової підготовки з менеджменту і 

зорієнтована на оволодіння інноваційними методами  

ефективного поєднання теорії з практичними навичками 

управління сучасною організацією. 

Значна увага приділяється практичному навчанню, здобувачі 

проходять навчальну і виробничу, де набувають навички для 

майбутньої практичної діяльності в галузі менеджменту.  

ОП надає можливість здобувачам формувати власну освітню 

траєкторію через спектр вибіркових дисциплін, а також через 

можливість перезарахування кредитів, навчаючись в інших 

закладах вищої освіти. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Магістр зі спеціальності «Менеджмент» може виконувати 

професійну роботу та обіймати первинні посади за 

професійними назвами робіт Національного  класифікатора  

України  «Класифікатор  професій» ДК 003:2010: 121 
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Керівники підприємств, установ та організацій; 123 Керівники 

функціональних підрозділів; 131 Керівники малих підприємств 

без апарату управління; 141 Менеджери (управителі) у 

сільському, мисливському, лісовому, рибному та водному 

господарствах; 145 Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях 

та закладах ресторанного господарства; 146 Менеджери 

(управителі) у фінансовій діяльності; 147 Менеджери 

(управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найм 

та послуг юридичним особам; 148 Менеджери (управителі) в 

освіті, охороні здоров'я та соціальній сфері; 149 Менеджери 

(управителі) в інших видах економічної діяльності. 

Випускники можуть працювати на підприємствах та в 

організаціях будь-якої організаційно-правової форми та галузі; 

241 Професіонали в сфері державної служби, аудиту, 

бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, 

ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та 

інтелектуальної власності; 2447 Професіонали у сфері 

управління проектами та програмами. 

Подальше навчання Мають  право  продовжити  навчання  на  третьому (освітньо-

науковому)  рівні  вищої  освіти  –  доктора філософії.  Набуття  

додаткових  кваліфікацій  в  системі післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентрований, проблемно-орієнтований підхід, 

скерований на особистісний розвиток та саморозвиток 

здобувачів  

Технології навчання: інтерактивні, дискусійні лекції з 

виростанням мультимедійного обладнання; професійні зустрічі 

з науковцями, практиками, стейкхолдерами та роботодавцями; 

семінари, практичні заняття, роботи  в малих групах, командна 

робота; самостійна робота з використанням навчальної та 

наукової літератури з дисциплін, навчально-методичних 

матеріалів системи дистанційного навчання, індивідуальна 

робота з викладачами, участь в наукових дослідженнях 

Активно застосовуються відкриті навчальні курси на освітніх 

платформах Coursera, Stepik та ін. 

Значна увага приділяється дотриманню академічної 

доброчесності учасниками освітнього процесу 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

системою ECTS та національною шкалою оцінювання 

відповідно до  Положення про контроль та оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

Поточний контроль - усне та письмове опитування, оцінка 

роботи в малих групах, тестування, захист індивідуальних 

завдань, захист виробничої практики. 

Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням 

накопичених балів поточного контролю, а також захист 

комплексної курсової роботи. 

Державна атестація – підготовка та публічний захист 

(демонстрація) кваліфікаційної (магістерської) роботи. 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту. 
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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 нормативні 

компетентності (ЗНК) 

ЗК1 Здатність до проведення досліджень на відповідному 

рівні; 

ЗК2 Здатність до спілкування з представниками інших 

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. 
Загальні додаткові 

(фахові) компетентності 

(ЗДК) 

СЗК1 Здатність здійснювати комунікаційну діяльність в усній 

і письмовій формах іноземною мовою для вирішення завдань 

ділової, міжособистісної і міжкультурної взаємодії. 

Спеціальні (фахові, 

предметні)  нормативні 

компетентності  (СНК) 

СК1 Здатність обирати та використовувати концепції, методи 

та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності 

до визначених цілей та міжнародних стандартів; 

СК2 Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі 

та критерії, за якими організація визначає подальші напрями 

розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та 

плани; 

СК3 Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту; 

СК4 Здатність до ефективного використання та розвитку 

ресурсів організації; 

СК5 Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління; 

СК6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати 

їх в процесі управління людьми; 

СК7 Здатність розробляти проекти, управляти ними, 

виявляти ініціативу та підприємливість; 

СК8 Здатність використовувати психологічні технології 

роботи з персоналом. 

СК9 Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, приймати ефективні управлінські рішення та 

забезпечувати їх реалізацію; 

СК10 Здатність до управління організацією та її розвитком. 
Спеціальні  додаткові 

(фахові) компетентності 

(СДК) 

 

СФК1 Здатність формувати кадрову стратегію в сучасних 

умовах, здійснювати набір, відбір, оцінку та розвиток 

персоналу, розробляти ефективну систему мотивації праці, 

створювати сприятливі умови навчання та саморозвитку 

персоналу підприємства. 

СФК 2 Здатність розробляти фінансову стратегію організації на 

основі використання методу системного  аналізу при 

дослідженні її фінансово-економічного стану і позиції на 
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ринку. 

7 – Результати навчання 

РН1 Критично  осмислювати,  вибирати  та  використовувати  необхідний  науковий,  

методичний  і  аналітичний  інструментарій  для  управління  в  непередбачуваних  

умовах; 

РН2 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення 

РН3 Проектувати ефективні системи управління організаціями; 

РН4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї; 

РН5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; 

РН6 Мати  навички  прийняття,  обґрунтування  та  забезпечення  реалізації  

управлінських  рішень  в  непередбачуваних  умовах,  враховуючи  вимоги  чинного 

законодавства, етичні  міркування та соціальну відповідальність. 

РН7 Організовувати  та  здійснювати  ефективні  комунікації  всередині  колективу,  з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 

РН8 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для 

вирішення задач управління організацією; 

РН9 Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною 

мовами; 

РН10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 

РН11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу; 

РН12 Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); 

РН13 Вміти  планувати  і  здійснювати  інформаційне,  методичне,  матеріальне, фінансове 

та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 
Програмні результати навчання за освітньою програмою 

РН 14 Демонструвати рівень володіння іноземною мовою достатній для ефективної ділової 

та особистісної комунікації в усній і письмовій формах. 

РН 15 Здатність до стратегічного управління персоналом з використанням сучасних 

технологій HR.  

РН 16 Вміти використовувати інструментарій системного аналізу для дослідження 

фінансово-економічного стану організації та побудови її фінансової стратегії. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Підготовку фахівців, які залучені до реалізації освітньо-

професійної програми здійснює кафедра управління, 

інформаційних технологій та права. Всі науково-педагогічні 

працівники є штатними співробітниками університету, мають 

науковий ступінь, вчене звання, підтверджений рівень наукової 

і професійної підготовки, необхідний педагогічний стаж та 

досвід практичної роботи. Частка тих, хто має науковий 

ступінь та/або вчене звання становить 100% членів групи 

забезпечення. У процесі організації освітнього процесу 

залучаються фахівці-практики. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять підвищення 

кваліфікації, стажування в т. ч. за кордоном. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчання відбувається в аудиторіях, комп’ютерних кабінетах, 

які обладнані мультимедійними проекторами, персональними 

комп’ютерами, що приєднані до корпоративної локальної 

мережі та підключені до мережі Інтернет. 

Приміщення, де відбувається навчальний процес, відповідають 

будівельним, технічним  та санітарним нормам та вимогам 
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щодо забезпечення освітньої діяльності. Соціальна 

інфраструктура включає гуртожитки, спортивний комплекс, 

їдальню, медичний пункт. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Доступ до сайту Львівського національного університету імені 
Івана Франка, до сайту Територіально відокремленого 
структурного підрозділу «Черкаське навчально-наукове 
відділення», Львівського національного університету імені 
Івана Франка; підручники, навчальні посібники, довідкова та 
інша навчальна література за спеціальністю «Менеджмент» (у 
тому числі в електронному вигляді), у бібліотеках; доступ до 
книг видавництва «Центр учбової літератури», електронних 
книг Elsevier та журналів Відкритого доступу на платформі  
#ScienceDirect, науко-метричних баз даних Scopus, WEB of 

Science та інших періодичних видань; інституційний 
репозитарій. 

Навчально-методичне забезпечення містить наступні 

обов’язкові складові: навчальний план, за яким здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти; навчально-методичне 

забезпечення навчальних дисциплін (містить робочу навчальну 

програму та екзаменаційні білети, у разі, якщо екзамен 

передбачено навчальним планом)); програма з практичної 

підготовки; методичні матеріали для проведення підсумкової 

атестації здобувачів; контрольні завдання для оцінювання рівня 

їх знань, навчально-методичні комплекси навчальних 

дисциплін, які включають силабуси та робочі програми. 

Навчально-методичне забезпечення періодично оновлюється 
та адаптується до цілей освітньої програми. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Можливість навчання протягом семестру  в інших вітчизняних 

закладах вищої освіти, на окремих курсах (з визнанням 

отриманих результатів та зарахуванням кредитів). 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Навчання у рамках програми ЄС Еразмус+  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Можливе навчання іноземних здобувачів вищої освіти за умови 

знання української мови та згідно з Правилами прийому до 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 



9 
 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1.  ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, кваліфікаційна робота тощо) 

Кредити 

ЄСТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Семе

стр 

Код* Назва    

1. НОРМАТИВНІ  НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл загальної підготовки 

ЗК 1.1.01 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

3 залік 3 

ЗК 1.1.02  Методологія наукових досліджень в 

менеджменті 

3 залік 1  

Загальний обсяг обов’язкових компонентів за блоком 1 6   

1.2. Цикл професійної та практичної підготовки 

ПП 1.2.01 Системний аналіз 4 залік 1  

ПП 1.2.02 Фінансовий менеджмент 4 екз. 1 

ПП 1.2.03 Менеджмент організацій та адміністрування 5 екз 1 

ПП 1.2.04 Стратегічний менеджмент 5 екз 2 

ПП 1.2.05 Цифрові технології в менеджменті 4 екз 2 

ПП 1.2.06 Управління людськими ресурсами 4 залік 2 

ПП 1.2.07 Управління змінами 4 екз 1 

ПП 1.2.08 Проектний менеджмент    4 екз 2 

ПП 1.2.09 Цифровий маркетинг 3 екз 3 

ПП 1.2.10 Комплексна курсова робота 3 Диф. залік 1 

ПП 1.2.11 Виробнича практика 6 Диф. залік 2 

ПП 1.2.12 Виробнича (переддипломна) практика 3 Диф. залік 3 

ПП 1.2.13 Кваліфікаційна (магістерська) робота 12 Захист в ЕК  

Всього  61   

Всього нормативних навчальних дисциплін 67   

2. ВИБІРКОВІ  НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ 

2.1 Цикл загальної підготовки 

ЗК2.1.01 Дисципліна вільного вибору  3 залік 2 

Всього 3   

2.2. Цикл професійної та практичної підготовки 

Обов’язкові компоненти 

ПП2.2.01 Дисципліна вільного вибору 1 3 залік 2  

ПП2.2.02 Дисципліна вільного вибору 2 4 залік 1  

ПП2.2.03 Дисципліна вільного вибору 3 4 залік 1  

ПП2.2.04 Дисципліна вільного вибору 4 3 залік 1 

ПП2.2.05 Дисципліна вільного вибору 5 3 залік 2 

ПП2.2.06 Дисципліна вільного вибору 6 3 залік 2 

Всього 20   

Загальний обсяг вибіркових навчальних дисциплін 23   

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90   

* Кодування навчальних дисциплін відбудеться у наступному порядку: 
 

ЗК1 – навчальна дисципліна блоку «Цикл загальної підготовки», що є обов’язковою для вивчення; 
ПП1 – навчальна дисципліна блоку «Цикл професійної та практичної підготовки», що є 
обов’язковою для вивчення; 



10 
 

ЗК2 – навчальна дисципліна блоку «Цикл загальної підготовки», що обирається  за вибором 
студента з каталогу навчальних дисциплін для формування власної індивідуальної траєкторії; 
ПП2 – навчальна дисципліна блоку «Цикл професійної та практичної підготовки», що обирається  
за вибором студента з групи навчальних дисциплін для формування власної індивідуальної 
траєкторії (додаток А). 

 

 
2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

Семестр Види навчальної діяльності 

І  

ЗК 1.1.01 (3 кр.), ПП 1.2.01 (4 кр.), ПП 1.2.02 (4 кр.), ПП 1.2.03 (5 

кр.), ПП 1.2.07 (4 кр.), ПП 1.2.10 (3 кр.), ПП2.2.02 (4 кр.), ПП2.2.03 (4 

кр.), ПП2.2.04 (3 кр.). 

ІІ  

ПП 1.2.04 (5 кр.), ПП 1.2.05 (4 кр.), ПП 1.2.06 (4 кр.), ПП 1.2.08 (4 

кр.), ПП 1.2.11 (6 кр.), ЗК2.1.01 (3 кр.), ПП2.2.01 (3 кр.), ПП2.2.05 (3 

кр.), ПП2.2.06 (3 кр.). 

ІІІ  
ЗК 1.1.01 ( 3 кр.), ПП 1.2.09 (3  кр.), ПП 1.2.12 (3  кр.). 

 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти  

Атестація випускників освітньо-професійної програми 

«Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» здійснюється у 

формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та 

завершується видачею документа встановленого зразка про 

присудження освітнього ступеня магістр  із присвоєнням 

кваліфікації Магістр менеджменту. 

Вимоги  до 

кваліфікаційної 

магістерської 

роботи 

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складного 

спеціалізованого завдання або практичної проблеми в сфері 

управління, що характеризується комплексністю і 

невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів 

економічної науки. 

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, 

фальсифікації та списування. 

Кваліфікаційна магістерська робота оприлюднюється на 

офіційному сайті Університету. 

Загальні вимоги до кваліфікаційної роботи визначені 

Положенням про екзаменаційну комісію у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка..  

 



11 
 

Таблиця 1 
 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК (за 7-м рівнем, магістерським) 

 

 

Класифікація 

компетентностей 

за НРК 

Знання 

ЗН1.Спеціалізовані 

концептуальні 

знання, 

набуті у процесі 

навчання 

та/або професійної 

діяльності на рівні 

новітніх досягнень, 

які є 

основою для 

оригінального 

мислення 

та інноваційної 

діяльності, зокрема в 

контексті 

дослідницької 

роботи 

ЗН2.Критичне 

осмислення проблем 

у 

навчанні та/або 

професійній 

діяльності та 

на межіпредметних 

галузях 

Уміння 

УМ1. Розв’язання 

складних задач і 

проблем, що 

потребує 

оновлення та 

інтеграції знань, 

часто в умовах 

неповної/недостат 

ньої інформації та 

суперечливих 

вимог 

УМ2. 

Провадження 

дослідницької 

та/або 

інноваційної 

діяльності 

Комунікація 

К1. Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, а 

також знань та 

пояснень, що їх 

обґрунтовують, 

до фахівців і 

нефахівців, 

зокрема до осіб, 

які навчаються 

К2. 

Використання 

іноземних мов у 

професійній 

діяльності 

Автономія та 

відповідальність 

АВ1. Прийняття 

рішень у 

складних і 

непередбачуваних 

умовах, що 

потребує 

застосування нових 

підходів та 

прогнозування 

АВ2. 

Відповідальність за 

розвиток 

професійного 

знання і практик, 

оцінку 

стратегічного 

розвитку 

команди 

АВ3. Здатність до 

подальшого 

навчання, 

яке значною мірою 

є 

автономним та 

самостійним 

Загальні компетентності 

ЗК 1 ЗН2 УМ1, УМ2 К1, К2 АВ3 

ЗК 2   К1, К2  

ЗК 3  УМ1, УМ2 К1 АВ1 

ЗК 4  УМ1 К1 АВ1,АВ2 

ЗК 5   К1 АВ2 

ЗК 6  УМ1  АВ3 

ЗК 7 ЗН1, ЗН2 УМ1   

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 1 ЗН2 УМ1   

СК 2   К2  

СК 3   К2  

СК 4  УМ1   

СК 5 ЗН2  К2  

СК6     

СК7 ЗН1 УМ1   

СК8  УМ1   

СК9 ЗН2 УМ1 К2 АВ1,АВ3 

СК10 ЗН1 УМ1, УМ2 К2 АВ1 
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Таблиця 2  

Матриця відповідності програмних компетентностей освітнім компонентам освітньої програми  

 
Шифр 

освітньої 

компоненти 

у 

навчальном

у плані 

Освітні 

компоненти 

ЗН

К 1 

ЗН

К 2 

ЗН

К 3 

ЗН

К 4 

ЗН

К 5 

ЗН

К 6 

ЗН

К 7 

ЗД

К 1 

СН

К 1 

СН

К 2 

СН

К 3 

СН

К 4 

СН

К 5 

СН

К 6 

СН

К 7 

СН

К 8 

СН

К 9 

СН

К 10 

СД

К 1 

СД

К 2 

ЗК 1.1.01 

Іноземна мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

+   + +    + + + +  +  +   +  

ЗК 1.1.02 

Методологія 

наукових 

досліджень в 

менеджменті 

+ + +   + +              

ПП 1.2.01 
Системний 

аналіз  
+      +          +    

ПП 1.2.02 
Фінансовий 

менеджмент  
+           +        + 

ПП 1.2.03 

Менеджмент 

організацій та 

адміністрування

.  

+      +  + + + +     + +   

ПП 1.2.04 
Стратегічний 

менеджмент 
+   + +  +  + +  +  +  +  + + + 

ПП 1.2.05 

Цифрові 

технології в 

менеджменті 

+     +   + +  +   +     + 

ПП 1.2.06 

Управління 

людськими 

ресурсами 

+ + +          +        

ПП 1.2.07 
Управління 

змінами  
+        +   +   +   +   

ПП 1.2.08 
Проектний 

менеджмент  
+    +     +    +    +   
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ПП 1.2.09 
Цифровий 

маркетинг 
+  +   +  +   +  +        

ПП 1.2.10 
Комплексна 

курсова робота 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПП 1.2.11 
Виробнича 

практика 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПП 1.2.12 

Виробнича 

(переддипломн

а) практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПП 1.2.13 

Кваліфікаційна 

(магістерська) 

робота 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Таблиця 3 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми 

 
Шифр 

освітньої 

компоненти у 

навчальному 

плані 

Освітні компоненти 

Р
Н

 1
 

Р
Н

 2
 

Р
Н

 3
 

Р
Н

 4
 

Р
Н

 5
 

Р
Н

 6
 

Р
Н

 7
 

Р
Н

 8
 

Р
Н

 9
 

Р
Н

 1
0
 

Р
Н

 1
1
 

Р
Н

 1
2
 

Р
Н

 1
3
 

Р
Н

 1
4
 

Р
Н

1
5
 

Р
Н

1
6
 

ЗК 1.1.01 
Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) 
     + +  +     +   

ЗК 1.1.02 
Методологія наукових 

досліджень в менеджменті 
+ +      + +    +   + 

ПП 1.2.01 Системний аналіз  + +   +       + +   + 

ПП 1.2.02 Фінансовий менеджмент   +  +   +   + + +     

ПП 1.2.03 
Менеджмент організацій та 

адміністрування.  
+  +  + +   + +  +  + +  

ПП 1.2.04 Стратегічний менеджмент +  +  +    + + + + +  +  

ПП 1.2.05 
Цифрові технології в 

менеджменті 
+  + +   + +   +    +  

ПП 1.2.06 
Управління людськими 

ресурсами 
   +  + +  + + + + +  +  

ПП 1.2.07 Управління змінами  + +  + +  +   + + +    + 

ПП 1.2.08 Проектний менеджмент  +  + +  +  + + +    +   

ПП 1.2.09 Цифровий маркетинг        +     + + + + 

ПП 1.2.10 
Комплексна курсова 

робота 
 + + + + +    + + + +   + 

ПП 1.2.11 Виробнича практика     + + +   + +     + 

ПП 1.2.12 
Виробнича 

(переддипломна) практика 
    + + +  + + +     + 

ПП 1.2.13 Кваліфікаційна робота + + + + + + + + + + + + + + + + 
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