
 

 ПРОФІЛЬ МАГІСТЕРСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»  
 

1.1 Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»  

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр менеджменту за спеціалізацією (п.1.3).  

 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, 90 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації Акредитація програми не проводилася.  

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 

рівень 

Передумови Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в 

неї першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 

073 Менеджмент або іншої спеціальності 

Мова(и) викладання Українська та англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін не може перевищувати 1 рік 4 місяці та/або період 

акредитації. Допускається коригування відповідно до змін 

нормативної бази вищої освіти 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

www.fm.nmu.org.ua Інформаційний пакет за спеціальністю 

 

1.2 Мета освітньої програми 

Забезпечити підготовку фахівців з компетентностями розроблення та впровадження 

інноваційних  рішень в сфері управління діяльністю організацій 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область  Об’єктами вивчення в менеджменті є управління організаціями та 

їх підрозділами за невизначеності умов і вимог. 

Цілі навчання - підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та 

вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою 

компетентностей. 

Теоретичний зміст предметної області: інноваційні концепції та 

системи менеджменту; функції, методи, технології управління 

організаціями та їх підрозділами; методологія наукових 

досліджень. 

Методи, методики, технології та інструменти: загальнонаукові та 

специфічні методи дослідження; методи та інструменти 

наукового дослідження у сфері менеджменту; методики, 

технології та інструменти менеджменту (стратегічне управління, 

управління змінами, проектне управління, управління знаннями, 

корпоративне управління, тощо); інформаційно-комунікаційні 

технології управління організаціями та їх підрозділами.  

 

07 Управління та адміністрування / 073 Менеджмент / 

Спеціалізації (затверджені Вченою радою та підлягають 

http://www.fm.nmu.org.ua/


 

реєстрації НАЗЯВО): 

 1 Менеджмент організацій і адміністрування (випускова 

кафедра – менеджменту); 

 2 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (випускова 

кафедра – менеджменту); 

 3 Логістика (випускова кафедра – менеджменту); 

 4 Менеджмент інноваційної діяльності (випускова кафедра – 

менеджменту); 

 5 Менеджмент якості (випускова кафедра – менеджменту); 

 6 Адміністративний менеджмент (випускова кафедра – 

прикладної економіки та підприємництва); 

 7 Управління проектами (випускова кафедра – прикладної 

економіки та підприємництва). 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна прикладна програма вищої освіти 

Основний фокус 

освітньої програми  

Спеціальна освіта за спеціалізацією спеціальності  

073 Менеджмент 

Особливості програми Багатопрофільна підготовка фахівців з менеджменту, в тому 

числі виробнича практика  

 

 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Види економічної діяльності за класифікатором ДК 009:2010: 

Секція M Професійна, наукова та технічна діяльність: Розділ 

70 Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з 

питань керування.  

Секція N Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування: Розділ 82 Адміністративна та допоміжна офісна 

діяльність; інші допоміжні комерційні послуги. 

Подальше навчання Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK 

України – 9, рівень FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за 

конвертаційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»), що використовується для перенесення 

кредитів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 

залежності від компетентністних характеристик (знання, 

уміння, комунікація, автономність і відповідальність) 

результатів навчання, досягнення яких контролюється. 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий 

ним рівень компетентностей відносно очікуваних, 

ідентифікуються та вимірюються під час контрольних заходів 

за допомогою критеріїв, що корелюються з дескрипторами 

Національної рамки кваліфікацій і характеризують 

співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників 



 

оцінки за рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 

результатами поточного контролю або/та оцінюванням 

виконання комплексної контрольної роботи або/та усних 

відповідей 

Форма випускної 

атестації 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра. 

Обсяг та структура роботи встановлюється університетом. 

Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з 

процедурою, визначеною системою забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти університетом. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на 

засіданні екзаменаційної комісії. 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового забезпечення 

Реалізацію освітньої програми забезпечують 

висококваліфіковані викладачі, які мають наукові ступені 

кандидата та доктора наук та стажування на підприємствах.  

Специфічні 

характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

При підготовці магістрів з менеджменту використовується 

матеріально-технічна база навчальної лабораторії кафедри 

Менеджменту. 
 
 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-методичного 

забезпечення 

Для реалізації освітньої програми наявний повний комплекс 

навчально-методичного забезпечення курсів, що викладаються, 

практик (за видами) та дипломування.  

Інформаційне забезпечення здійснюється на базі навчальної 

лабораторії кафедри Менеджменту, використовуються ресурси 

системи Office 365. 

1.7  Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Не передбачена  

 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Короткі стажування в іноземних ВНЗ - партнерах за програмами 

DAAD, Erasmus + K1. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Програма передбачає навчання іноземних здобувачів вищої 

освіти 

 


