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Загальна інформація
Офіційна назва 
освітньої програми

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Магістр

Магістр менеджменту

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 1 рік 4 місяці

Наявність 
акредитації

- Міністерство освіти і науки України
- Україна
- 21 грудня 2017 р.

Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень
НРК України – 8 рівень
FQ-EHEA – другий цикл
ЕQF-LLL – 7 рівень

Вимоги до рівня 
освіти вступника

Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста

Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої 
програми

5 років з моменту отримання акредитаційного сертифікату

Мета освітньої програми
підготовка  фахівців,  здатних  ідентифікувати  та  вирішувати  складні
спеціалізовані  задачі  та  практичні  проблеми  у  сфері  управління
організаціями  на  засадах  оволодіння  системою  професійних
компетентностей

Характеристика освітньої програми
Предметна область Інноваційні концепції та системи менеджменту;

функції, методи, технології управління організаціями та їх підрозділами;
методологія наукових досліджень. 
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.

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Освітньо-професійна  програма  розрахована  на  надання  спеціальної
освіти  в  галузі  управління  та  адміністрування  та  спрямована  на
оволодіння  професійними  компетентностями,  пов’язаними  з
менеджментом  організації,  стратегічним  управлінням  організацією,
управлінням змінами, якістю, проектами, корпоративним управлінням,
управлінням  розвитком  персоналу,  управління  фінансами  організації
тощо



Особливості 
програми

Акцент  зроблено  на  практичну  підготовку  студентів  на  основі
дуальної освіти

Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Після  закінчення  магістратури  випускники  можуть  працювати  на
посадах  керівників  організацій  різних  форм  власності  та  видів
економічної  діяльності,  їх  структурних  підрозділів,  менеджерів  за
різними  напрямами  діяльності  організації,  менеджерами  з
персоналу,  реклами,  маркетингу,  збуту,  організовувати  бізнес,
управляти  бізнес-структурами,  займатися  науково-педагогічною
діяльністю

Подальше навчання Здобуття ступеня доктора філософії
Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

студентсько-центроване  навчання,  самонавчання,  проблемно-
орієнтоване  навчання,  навчання  через  виробничу  та  переддипломну
практики, дуальне навчання, дистанційне навчання

Оцінювання письмові  екзамени,  захист  курсових  робіт,  звітів  з  виробничої  та
переддипломної практик, захист дипломної роботи

Програмні результати навчання
Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом 
(проектом)

1. Застосовувати концепції, методи та інструменти менеджменту для
результативного та ефективного управління організацією;
2. Встановлювати  зв’язки  між  елементами  системи  управління
організації
3. Застосовувати  навички  обґрунтування  та  управління  проектами,
генерування підприємницької ідеї;
4. Планувати діяльність  організації  в  стратегічному та тактичному
розрізах;
5. Організовувати  та  здійснювати  комунікації  з  представниками
різних професійних груп та в міжнародному контексті;
6. Практикувати  використання  сучасних  інформаційно-
комунікаційних технологій в управлінні;
7. Аргументувати  власну точку  зору в  дискусії  на  основі  етичних
міркувань, соціально відповідально;
9. Демонструвати вміння  взаємодіяти  з людьми та впливати на їх
поведінку;
10. Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього
життя та ефективного самоменеджменту.

Програмні
результати
навчання,  визначені
вищим  навчальним
закладом 

- аналізувати й структурувати проблеми організацій в сфері міського
господарства,  приймати  обґрунтовані  управлінські  рішення  та
забезпечувати сприятливі умови їх реалізації; 
- управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх інформаційне, 
методичне, матеріально-технічне, фінансове та кадрове 
забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних 
стандартів та рекомендацій моделей досконалості.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове 
забезпечення

Досвідчені  фахівці  з  менеджменту,  які  мають  наукові  ступені  та
звання  з  відповідних  спеціальностей,  що  трансформуються  в
спеціальність 073 «Менеджмент»

Матеріально- Використання  мультимедійного  обладнання,  комп’ютерних



технічне 
забезпечення

технологій, пов’язаних з наданням компетентностей з менеджменту

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення

Всі освітні компоненти навчального плану мають бути забезпечені 
навчально-методичними комплексами дисциплін і дистанційними 
курсами

Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

Договір  про  співпрацю  між  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова  та
Полтавською державною аграрною академією від 04 вересня 2018 р

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

Угода про співпрацю між ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та:
- Лодзінським технічним університетом (Польща), угода № 89 
від жовтня 2017 р. 
- Університетом Нової Гориці (Словенія), угода № 88 
від 12.10. 2017 р.
- Близькосхідним Технічним Університетом (Туреччина, м. Анкара), 
угода № 69 від 28.03. 2016 р.
- Університетом імені Арістотеля (Греція, м. Салоніки), угода № 75 
від 22.02.2018 р.
-  Естонським  університетом  природничих  наук  (  м.  Тарту),  угода
№ 90 від 10.10. 2017 р.

Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти

Іноземні студенти навчаються державною мовою


