
1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О.М. Бекетова 

 
 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК  
 

до освітньо-наукової програми 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

 

рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) 

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»  

спеціальність 073 «Менеджмент» 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ РАДОЮ 

Голова науково-методичної ради 

___________________  Г.В. Стадник 

(протокол № ____ від «_____»________________ 202_ р.) 

 

Додаток до освітньої програми набуває чинності 

 на період дії відповідної освітньої програми і  

є невід’ємною частиною освітньої програми.  

 

 
Освітню програму введено в дію з ____.____.202_ р. 

 (наказ № ____ від «_____»________________ 202_ р.) 

 

 

 

Харків – 2021 р. 



2 

 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

додатку до освітньо-наукової програми  

 

 

Додаток до освітньої програми розглянуто і схвалено: 

 

Кафедра менеджменту і публічного адміністрування 

Протокол № ____ від «_____»________________ 202_ р.   

Завідувач кафедри ___________ (Новікова М.М.) 

 

 

Науково-методична рада Навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої 

кваліфікації (НН ІПКВК) 

Протокол № ____ від «_____»________________ 202_ р.  

Голова ради ____________ (Цигенко А.Ю.) 

 

 

Розроблено членами групи забезпечення спеціальності 073 Менеджмент: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

керівника освітньої програми та 

інших розробників 

Найменування посади Підпис 

Плотницька Світлана Іванівна 

гарант освітньо-наукової 

програми 

Доктор економічних наук, професор 

кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування 

 

Новікова Марина Миколаївна 

Доктор економічних наук, завідувачка 

кафедри менеджменту і публічного 

адміністрування 

 

Запорожець Ганна 

Володимирівна 

кандидат економічних наук, доцент кафедри 

менеджменту і публічного адміністрування 
 

 

 



3 

 

1. Компетентності та результати навчання, які забезпечують 

вибіркові освітні компоненти 
 

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК 1. Уміння ідентифікувати й оцінювати фактори зовнішнього середовища, ключові 

чинники конкурентоспроможності підприємства (організації) і розробляти адекватні 

стратегії реагування на зміни. 

ВФК 2. Здатність вишукувати наукові інформаційні джерела, що представляють науковий 

інтерес для дослідника, критично аналізувати первинні та вторинні інформаційні джерела, 

включаючи пошук інформації через пошукові системи онлайн, синтезувати отриману 

інформацію, інтерпретувати результати наукових досліджень з дотриманням правил 

академічної доброчесності. 

ВФК 3. Уміння застосовувати знання чинної нормативної і законодавчої бази в управлінні 

підприємством (організацією) та використовувати її у практичній діяльності. Здатність 

виявляти інтереси кожного учасника корпоративних відносин та вживати заходи щодо 

уникання конфлікту, взаємоузгоджувати емісійну та дивідендну політики з корпоративними 

інтересами та реалізовувати їх в межах національного законодавства. 

ВФК 4. Здатність приймати рішення щодо вибору найбільш доцільних методів та 

інструментів корпоративного управління, використання яких дозволило б з найменшими 

витратами часу та інших ресурсів досягнути поставлених цілей 

ВФК 5. Здатність проводити економетричний і фінансовий аналіз, прогнозувати грошові 

потоки і ризики з метою підвищення вартості організації.  

ВФК 6. Уміння використовувати інструментарій фінансового менеджменту для прийняття 

ефективних управлінських рішень, здійснювати поглиблений фінансовий аналіз діяльності 

підприємства. 

ВФК 7. Здатність розробляти та впроваджувати сучасні інструменти, засоби, методи та 

адаптувати кращі практики управління персоналом в умовах нових викликів та ризиків. 

ВФК 8. Здатність навчати персонал та визначати як, де і коли необхідним є розвиток 

персоналу. Здатність удосконалювати методичний інструментарій роботи менеджера, 

професійно здійснювати аналітичне супроводження розроблених методів і моделей. 

ВФК 9. Здатність демонструвати управлінські навички, методи, інструменти і практики у 

сфері інформаційних технологій  

ВФК 10. Здатність використовувати сучасні технології створення, проектування, управління 

інформаційними системами та об’єктами їх управління 

ВФК 11. Здатність формувати, оцінювати та імплементувати бізнес-ідеї. 

ВФК 12. Здатність системно та змістовно представляти бізнес-інформацію, організовувати 

і проводити активні методи навчання та здійснювати оцінку професійних компетенцій.. 

Результати навчання (ВРН) 

ВРН 1. Застосовувати методологію маркетингового стратегічного управління у вирішенні 

завдань наукового дослідження. 

ВРН 2. Виконувати ідентифікацію архітектури, елементного складу та структури 

конкретних механізмів управління корпоративними структурами. Розробляти 

взаємоузгоджені емісійну та дивідендну політики. Використовувати показники та структури 

фондового ринку при вирішенні завдань корпоративного управління. 

ВРН  3. Розробляти та впроваджувати новітні інструменти, засоби, методи фінансового 

менеджменту, а також адаптувати кращі зарубіжні практики. 

ВРН 4. Розвивати наукові положення на основі узагальнення та критичного огляду базових 

та сучасних теорій управління персоналом. Аналізувати і структурувати проблеми 

менеджменту людських ресурсів в організації і розробляти ефективні управлінські рішення 

щодо їх вирішення.  

ВРН 5. Обробляти великі масиви даних за допомогою алгоритмів і методів інформаційних 

технологій. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, 

застосовувати інформаційні технології для обробки та аналізу результатів 
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експериментальних досліджень та їх представлення. Управляти IT-проектами на всіх етапах 

життєвого циклу, командою проекту, ідентифікувати та управляти потребами зацікавлених 

сторін проекту. 

ВРН 6. Використовувати набуті навички щодо організації Start-Up проектів, підбору 

команди та фандрейзингу. 

 

2. Перелік вибіркових освітніх компонент та їх логічна послідовність 
 

2.1.  Перелік вибіркових освітніх компонент (ВК)  
 

Код н/д 
Вибіркові компоненти  

(навчальні дисципліни) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Змістові модулі 

1 2 3 4 5 

ВК 1. 
Стратегічний маркетинговий 

менеджмент 
4 Диф. залік 

1. Маркетинговий 

аналіз 

2. Маркетингові 

моделі 

3. Маркетингові 

стратегії 

ВК 2. 
Управління корпоративними 

структурами 
4 Диф. залік 

1. Теоретичні та 

інституційні засади 

корпоративного 

управління.  

2. Інтегровані 

корпоративні 

структури. 

3. Інвестиційний 

процес в корпораціях. 

ВК 3.  
Методи та моделі управління 

фінансами 
4 Диф. залік 

1. Теорія фінансів 

2. Формування 

фінансової стратегії в 

системі управління 

господарюючими 

суб’єктами 

3. Фінансове 

моделювання 

ВК 4. Управління персоналом 4 Диф. залік 

1. Стратегічний підхід 

до розвитку персоналу 

2. Фактори впливу на 

управління 

персоналом. 

3. Методологічні 

основи реалізації 

функцій управління 

персоналом. 

ВК 5. 
Моделі та методи управління ІТ-

проектами 
4 Диф. залік 

1. Моделі життєвого 

циклу та моделі 

процесів ІТ-проектів. 

2. Гнучкі підходи до 

управління проектами. 
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3. Проектне 

управління в 

інноваційній 

діяльності. 

ВК 6. 
Моделі та методи управління 

StartUp-проектами 
4 Диф. залік 

1. Моделі управління 

StartUp-проектами. 

2. Методи управління 

StartUp-проектами. 

3. Інформаційні 

технології управління 

StartUp-проектами. 

ВК 7.  

Вибір ОК з каталогу курсів інших 

ОНП третього освітньо-наукового 

рівня вищої освіти 

4 

- - 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 12  

 
 

2.2. Структура вибіркових компонент за семестрами 
 

2.2. Опис послідовності вивчення вибіркових компонент за семестрами 

 

1 2 3 4 

    

   ВК 1 – ВК 7 

   ВК 1 – ВК 7 

   ВК 1 – ВК 7 
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4. Матриця відповідності компетентностей 

вибірковим компонентам  
 

  

В
Ф

К
 1

 

В
Ф

К
 2

 

В
Ф

К
 3

 

В
Ф

К
 4

 

В
Ф

К
 5

 

В
Ф

К
 6

 

В
Ф

К
 7

 

В
Ф

К
 8

 

В
Ф

К
 9

 

В
Ф

К
 1

0
 

В
Ф

К
 1

1
 

В
Ф

К
 1

2
 

ВК 1 
Стратегічний маркетинговий 

менеджмент 
+ +           

ВК 2 
Управління корпоративними 

структурами 
  + +         

ВК 3 
Методи та моделі управління 

фінансами 
    + +       

ВК 4 Управління персоналом       + +     

ВК 5 
Моделі та методи управління ІТ-

проектами 
        + +   

ВК 6 
Моделі та методи управління StartUp-

проектами 
          + + 
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5. Матриця забезпечення результатів навчання (ВРН) 

відповідними вибірковими освітніми компонентами 

 
  

В
Р

Н
 1

 

В
Р

Н
 2

 

В
Р

Н
 3

 

В
Р

Н
 4

 

В
Р

Н
 5

 

В
Р

Н
 6

 

ВК 1 Стратегічний маркетинговий менеджмент +      

ВК 2 Управління корпоративними структурами  +   
 

 

ВК 3 Методи та моделі управління фінансами   +  
 

 

ВК 4 Управління персоналом    + 
 

 

ВК 5 Моделі та методи управління ІТ-проектами     +  

ВК 6 Моделі та методи управління StartUp-проектами      + 

 

 
 

 

 


