
Профіль освітньої програми 

Загальна інформація
Офіційна назва 
освітньої програми

Бізнес-адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент
Галузь знань 07 Менеджмент 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; 
сертифікат УД № 21006909, строк дії – до 1 липня 2024 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

Мета освітньої програми
надати  студентам  комплексну  інформацію з  управління  та  бізнес-
адміністрування розвиток критичного мислення,  засвоєння методів
здійснення  наукових  досліджень  та  здобуття  компетентностей,
необхідних для самореалізації та виконання професійних обов’язків
на високому рівні

Характеристика освітньої програми
Предметна область Об’єктами вивчення менеджменту є процеси управління та бізнес-

адміністрування у підприємствах, організаціях або їх підрозділах в
умовах невизначеності та ризику здійснення діяльності.
Цілі  навчання: підготовка  фахівців,  здатних  до  дослідження
актуальних  проблем  та  вирішення  практичних  завдань  в  сфері
управління та бізнес-адміністрування з метою реалізації тактичних і
стратегічних цілей підприємств та організацій
Теоретичний зміст предметної області: сучасні концепції, методи
та технології  управління та бізнес-адміністрування;  методологія та
організація  наукових  досліджень  з  управління  та  бізнес-
адміністрування;
Методи, методика, технології та інструменти: загально-наукові та
специфічні методи дослідження; методи матеріального, фінансового,
інформаційно-аналітичного та кадрового забезпечення управління та
бізнес-адміністрування.

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна  

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Спеціальна освіта в сфері управління та бізнес-адміністрування



Особливості 
програми?

Програма  базується  на  застосуванні  сучасних  підходів  щодо
обгрунтування  та  реалізації  заходів  в  сфері  управління  та  бізнес-
адміністрування.

Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Керівник підприємства (установи, організації (1210.1); Консультант
з  ефективності  підприємництва  (2419.2);  Викладач  вищого
навчального закладу (2310.2)
Можливості професійної сертифікації.
У разі здійснення наукової діяльності випускники мають можливість
вступу  до  аспірантури  з  подальшим  написанням  та  захистом
дисертаційної роботи 

Подальше навчання Здобуття ступеня доктора філософії
Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-
орієнтоване навчання, навчання через виробничу та переддипломну 
практику

Оцінювання усні та письмові екзамени, практичні завдання, презентації, 
магістерська робота 

Програмні результати навчання
Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом 

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 

1. Здатність до економічного обґрунтування заходів з охорони праці
та  цивільного  захисту  з  урахуванням  нормативних  положень
чинного  законодавства  та  галузевої  специфіки  суб’єктів
господарювання.
2.  Знання  загальних  та  спеціальних  наукових  методів,  що
застосовуються  в  процесі  дослідження  проблем  бізнес-
адміністрування  та  інших  актуальних  проблем функціонування  та
розвитку суб’єктів господарювання.
3. Вміння використовувати загальні та спеціальні методи наукового
пізнання в процесі виконання наукових робіт різного рівня.
4. Знання основних вимог до наукових робіт у іноземних виданнях
та  дотримання  їх  в  процесі  написання  та  публікації  власних
наукових праць.
5.  Здатність  організовувати  та  здійснювати  комунікації  з
представниками  різних  професійних  груп  та  в  міжнародному
контексті;



6.  Знання  наукових  методів  що  застосовуються  для  дослідження
суб’єктів господарювання на мікро-, макро та міжнародному рівнях
економіки.
7.  Здатність  до  застосування  статистичних  методів  інформаційно-
аналітичного забезпечення  обґрунтування управлінських рішень.
8.  Знання  особливостей  практичного  застосування  методів
бухгалтерського та управлінського обліку в діяльності підприємств
та інших суб’єктів господарювання.
9.  Вміння  застосовувати   концепції,  методи  та  інструменти
менеджменту  для  результативного  та  ефективного  управління
організацією..
10.  Здатність  встановлювати  зв’язки  між  елементами  системи
управління організації.
11. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному
розрізах 
12.  Знання  теоретичних  положень  та  методів  фінансового
менеджменту  і  особливостей  їх  практичного  застосування  в
сучасних умовах.
13.  Вміння  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.
14.  Вміння  аналізувати  норми  господарського  права  та
застосовувати їх у практичній діяльності суб’єктів господарювання.
15. Вміння здійснювати теоретичне обґрунтування заходів з бізнес-
адміністрування  в  процесі  проходження  виробничої  та
переддипломної практики та виконання магістерської роботи.
16.  Вміння  проводити  комплексний  аналіз  діяльності  суб’єктів
господарювання  в  процесі  проходження  виробничої  та
переддипломної  практики  та  виконання  магістерської  роботи,   з
урахуванням  їх  організаційної  структури,  галузевої  специфіки,
особливостей  формування  та  використання  активів,  капіталу  та
фінансових  результатів,  а  також  складу,  структури  та  динаміки
персоналу.
17. Вміння обґрунтовувати науково-практичні рекомендації в сфері
бізнес-адміністрування  залежно від  тематики магістерської  роботи
та представляти отримані результати під час її публічного захисту.

18.  Знання  методів  оцінки  та  підвищення  конкурентоздатності
підприємств.
19.  структурувати  проблеми  організації,  ухвалювати  управлінські
рішення та забезпечувати умови їх реалізації.
20.  Обґрунтування практичних рекомендацій в сфері  забезпечення
співробітництва  суб’єктів  державно-приватного  партнерства  в
системі бізнес-адміністрування.
21. Знання теоретичних положень та методів, що застосовуються для
визначення та підвищення управлінської результативності у бізнес-
структурах
22.  Вміння  аналізувати  проблеми  та  тенденції  функціонування  та
розвитку  системи  місцевого  самоврядування  з  урахуванням  змін
положень чинного законодавства України.
23.  Здатність  до  використання  сучасних  інформаційно-
комунікаційних технологій в управлінні
24.  Здатність  до  обґрунтування  та  управління  проектами  та



генерування підприємницьких ідей.
25. Вміння аргументувати власну точку зору в дискусії на основі 
етичних міркувань, соціально відповідально.
Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове 
забезпечення?

Всі  науково-педагогічні  працівники,  що  забезпечують  освітньо-
професійну  програму  за  кваліфікацією  відповідають  профілю  і
напряму  дисциплін,  що  викладаються,  мають  необхідний  стаж
педагогічної  роботи  та  досвід  практичної  роботи.  В  процесі
організації  навчального  процесу  залучаються  професіонали  з
досвідом  дослідницької,  управлінської,  інноваційної,  творчої  та
фахової роботи, іноземні лектори.

Матеріально-
технічне 
забезпечення?

Навчальні  приміщення,  комп’ютерні  робочі  місця,  мультимедійні
класи  дозволяють повністю забезпечити  освітній  процес  протягом
усього циклу підготовки за освітньою програмою.

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення?

Офіційний  веб-сайт  https://www.kname.edu.ua/  містить  інформацію
про  освітні  програми,  навчальну,  наукову  і  виховну  діяльність,
структурні підрозділи, правила прийому, контакти.
Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньої програми
викладені в Модульному середовищі освітнього процесу ХНУМГ ім.
О.М. Бекетова: https://kis.kname.edu.ua/.
Читальний  зал  забезпечений  бездротовим  доступом  до  мережі
Інтернет. Електронний репозитарій наукової бібліотеки       ХНУМГ
ім.  О.М.  Бекетова містить  понад  42 тисячі  найменувань  наукових
праць: http://eprints.kname.edu.ua/eprints/.

Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність?

Передбачає  можливість  національної  кредитної  мобільності  за
деякими  освітніми  компонентами,  які  забезпечують  набуття
загальних або фахових компетентностей.  

Міжнародна 
кредитна 
мобільність?

У  рамках  програми  ЄС  Еразмус+  на  основі  двосторонніх  між
Харківським  національним  університетом  міського  господарства
імені О.М. Бекетова та  навчальними закладами країн-партнерів

Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти?

На загальних підставах, українською мовою


