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1. Профіль освітньої програми «Міжнародний менеджмент» зі спеціальності 

073 «Менеджмент» 

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Західноукраїнський національний університет, кафедра 

міжнародних економічних відносин 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування  

Спеціальність 073 Менеджмент 

Форми навчання Денна, заочна 

Освітня кваліфікація Магістр з менеджменту за освітньою програмою «Міжнародний 

менеджмент» 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти − магістр  

Спеціальність – Менеджмент 

Освітня програма «Міжнародний менеджмент» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС (на базі ступеня 

вищої освіти – бакалавр, і освітньо-кваліфікаційного рівня – 

спеціаліст), термін навчання – 1 рік 9 місяців. 

Передумови Ступінь вищої освіти – бакалавр, освітньо-кваліфікаційний рівень 

- спеціаліст 

Мова(и) викладання Українська 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

www.wunu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих фахівців, що передбачає формування та розвиток у 

здобувачів загальних і фахових компетентностей для здійснення науково-дослідної діяльності, 

аналітичної роботи у сфері управління та адміністрування розв’язання складних задач у 

професійній діяльності.   

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

073 Менеджмент  

галузі 07 Управління та 

адміністрування 

Об’єкти вивчення та/або діяльності: вся сфера управлінської 

діяльності 

Цілі навчання: підготовка магістрів з менеджменту, які 

володіють інноваційним способом мислення, відповідними 

компетентностями, необхідними для ефективного управління 

діяльністю організації, здатні вирішувати управлінські та 

науково-дослідні завдання. 

Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на поняттях, 

категоріях, концепціях, принципах теорії менеджменту, що 

визначають тенденції та закономірності розвитку управлінських 

систем. Предметна область містить знання з менеджменту 

міжнародних корпорацій, кон’юнктури міжнародних ринків 

товарів та послуг, управління командами і лідерством, 

міжкультурного менеджменту, управління міжнародними 

проектами, міжнародного маркетингу, управління міжнародними 

ланцюгами поставок. 

Магістр з менеджменту має оволодіти системою 

загальнонаукових та спеціальних методів, професійними 

методиками та технологіями, необхідними для забезпечення 

ефективного управління міжнародною діяльністю та виконання 



науково-дослідних завдань.  

Інструменти та обладнання включають сучасні універсальні та 

спеціалізовані інформаційні системи,  програмні продукти і 

моделі, необхідні для прийняття  управлінських рішень та 

ефективного управління міжнародною діяльністю (комп’ютерну 

техніку, пакети прикладних програм, інформаційно-комунікаційні 

технології). 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова програма спрямована на оволодіння 

глибокими знаннями та навичками в сфері науково-дослідної 

діяльності, враховуючи новітні вимоги щодо зв’язку теорії з 

практикою. Практична зорієнтованість на розв’язання проблем 

міжнародного менеджменту в умовах змінного бізнес-

середовища та проведення наукових досліджень у цій сфері; 

вироблення практичних навичок фахівців з міжнародного 

менеджменту 
 

Основний фокус освітньої 

програми 

Повна вища освіта в галузі управління та адміністрування, 

спеціалізація в сфері управлінської діяльності міжнародних 

корпорацій та управління діяльністю підприємств, що 

здійснюють зовнішньоекономічну та інвестиційну діяльність. 

Ключові слова: управління, міжнародний менеджмент, прийняття 

рішень, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародні інвестиції 

Особливості програми Програма враховує сучасні тенденції розвитку міжнародних 

економічних відносин, що мають вплив на особливості 

управління компаніями на зовнішньому ринку. Структура 

програми передбачає поєднання теорії та практики міжнародного 

менеджменту на засадах міждисциплінарного підходу, оволодіння 

інноваційними методами професійної та наукової діяльності. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Працевлаштування 

випускників 

- на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, 

установах і організаціях різних форм власності;  

- на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах з 

іноземними інвестиціями; 

- на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних 

організаціях та їх представництвах в Україні та за кордоном; 

- на посадах в органах державної влади, центральних і місцевих 

органах виконавчої влади;  

- на посадах в органах місцевого самоврядування;  

- на посадах наукових співробітників; 

- на посадах викладачів закладів вищої освіти; 

- на інших посадах, що передбачають управлінську діяльність. 

Подальше навчання Можливе подальше продовження освіти за третім (освітньо-

науковим) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і 

отримання додаткової післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студенто-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання 

Оцінювання Тестування, опитування, дискусії, презентації виконаних 

тренінгових завдань і вправ та самопрезентування, модульні 

контрольні роботи, усні та письмові екзамени, проектна робота, 

ділові ігри, захист: комплексних практичних індивідуальних 

завдань; захист міждисциплінарної курсової роботи; звіту з 

переддипломної практики. Атестація здійснюється у формі 

публічного захисту випускної  кваліфікаційної роботи. 



6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі 

управління або у процесі навчання, що передбачає проведення 

наукових досліджень та/або впровадження інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  

ЗК2. Здатність до спілкуватися 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.  
Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

(CК) 

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 планувати і виконувати наукові та прикладні 

дослідження, презентувати їх результати;  

СК10. Здатність застосовувати основи педагогіки і психології в 

освітньому процесі у закладах вищої освіти;  

СК11. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, 

використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у 

сфері менеджменту;  

СК12. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати і 

досліджувати математичні та комп’ютерні моделі, застосовувати 

статистичні методи і моделі для аналізу об’єктів і процесів у 

сфері менеджменту;  

СК 13. Здатність запроваджувати інноваційні стратегії розвитку 

організацій в тому числі “Value Based Management” та “ Balanced 

Scorecard”, використовувати у стратегічному управлінні реальні 

опціони (Real Option), розробляти інноваційні фінансові продукти 

для вирішення проблем управління фінансами. 

7 – Програмні результати навчання 

 ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати 

необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для 



управління в непередбачуваних умовах;  

ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати 

методи їх вирішення;  

ПРН3. Проектувати ефективні системи управління організаціями;  

ПРН4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї;  

ПРН5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 

розрізах;  

ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність; 

ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних професійних груп та в 

міжнародному контексті;  

ПРН8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 

інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;  

ПРН 9. Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових 

колах державною та іноземною мовами;  

ПРН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення 

професійних задач;  

ПРН11. Мати навички забезпечення особистого професійного розвитку 

та планування власного часу. 

ПРН12. Планувати і проводити наукові дослідження, 

демонструвати результати наукових робіт та готувати їх до 

оприлюднення;  

ПРН13. Вміти планувати і викладати спеціальні навчальні 

дисципліні у закладах вищої освіти;  

ПРН14. Будувати і досліджувати концептуальні, математичні і 

комп’ютерні моделі об’єктів і процесів у сфері менеджменту;  

ПРН15. Ідентифікувати та класифікувати нові задачі в сфері 

менеджменту, описувати, аналізувати та оцінювати відповідні 

об’єкти, явища та процеси, обирати оптимальні методи їх 

дослідження. 

ПРН 16. Оцінювати сучасний фінансовий стан підприємств та 

корпорацій, демонструвати навички розробки інноваційних 

фінансових продуктів для вирішення проблем управління 

фінансами. 

 

 
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Всі науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації 

освітньо-професійної програми мають науковий ступінь і/або 

вчене звання та підтверджений рівень наукової і професійної 

активності, що відповідає вимогам ліцензійних умов. До 

освітнього процесу можуть залучатися фахівці з іноземних країн. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Освітній процес здійснюється в спеціально обладнаних 

аудиторіях і лабораторіях, які відповідають санітарно-технічним 

нормам і оснащених сучасним навчальним обладнанням, 

мультимедійною, комп’ютерною технікою та спеціалізованим 

програмним забезпеченням, з можливістю постійного доступу до 

мережі Internet та внутрішньої мережі ЗУНУ. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

Онлайн-бібліотека, електронні навчально-методичні комплекси 

дисциплін, робочі програми дисциплін, методичні рекомендації 



забезпечення та вказівки до вивчення дисциплін, написання міждисциплінарної 

курсової роботи, проходження практики і написання випускної 

кваліфікаційної роботи. Офіційний веб-сайт 

https://www.wunu.edu.ua містить інформацію про освітні 

програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні 

підрозділи, правила прийому, контакти, тощо. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Відповідно до угод ЗУНУ. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Відповідно до угод ЗУНУ та угод про міжнародну академічну 

мобільність (Еразмус+ К1) 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Відповідно до нормативно-правових документів 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність  

 

2.1. Перелік освітніх компонент  

 
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

бакалаврська робота, комплексний 

кваліфікаційний екзамен) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ (ОК) 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОК1 Методологія наукових досліджень  5 екзамен 

ОК2 Ділові комунікації англійською мовою 5 залік 

 Разом 10  

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОК3 Цифрова глобальна економіка 5 екзамен 

ОК4 Управління людьми в міжнародних організаціях 5 екзамен 

ОК5 Маркетинг багатонаціональних компаній 5 екзамен 

ОК6 Фінансовий інжиніринг 5 екзамен 

ОК7 Управління командами та лідерство (англ.) 6 екзамен 

ОК8 Менеджмент міжнародних корпорацій 6 екзамен 

ОК9 Математичне моделювання та прогнозування 

економічних процесів 

5 екзамен 

ОК10 Міждисциплінарна курсова робота 3 захист 

ОК11 Науково-дослідна робота 9 залік  

ОК12 Переддипломна практика 15 захист 

ОК13 Кваліфікаційна робота 15 захист 

 Разом: 79  

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 89 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 31 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 

 

 

 

 



2.2. Структурно-логічна схема освітньо-накової  програми 

 

ОК1

ОК2

ОК3

ОК4

ОК5

ОК6

ОК7

ОК8

ОК10

ОК11

ОК12

ОК13

1 курс

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр

2 курс

ОК9

Цикл загальної підготовки Цикл професійної підготовки
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 
Атестація випускників освітньої програми «Міжнародний менеджмент» спеціальності 

073 «Менеджмент» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження їм ступеня магістра із 

присвоєнням кваліфікації: Магістр з менеджменту. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. Кваліфікаційна робота 

має бути розміщена на офіційному сайті або в репозитарії закладу вищої 

освіти або його підрозділу. У кваліфікаційній роботі має бути розв’язана 

складна задача чи проблема у сфері міжнародного менеджменту, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог 

 

 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 
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ЗК1 •         • •  • 

ЗК2  •          •  

ЗК3   •       •  • • 

ЗК4    •   •       

ЗК5           • •   

ЗК6        •    •  • 

ЗК7         • • •  • 

CК1        •  •  • • 

CК2     •   •    •  

CК3    •          

CК4        •      

CК5  •          •  

CК6       •       

CК7           • • • 

СК8    •   •       
СК9 •         • •  • 

СК10       •        
СК11              
СК12         • •  • • 
СК13      •        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
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ПРН4    •   •    • • • 

ПРН5     •   •    •  

ПРН6 •       •  • • • • 

ПРН7  •        • • •  

ПРН8  • •       •  • • 

ПРН9          •  •   

ПРН10    •   •       

ПРН11    •          

ПРН12 •       • • • • • • 

ПРН13  •     •   •  •  

ПРН14 •        • • • •  • 

ПРН15 •        • • •  • 

ПРН16      •        
 

 

 

 

 



Перелік нормативних документів, на яких базується ОНП 

 

А. Офіційні документи: 

1. ESG [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf  

2. ISCED (МСКО) 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf  

3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-

training2013.pdf  

4. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  

5. Закон України від 10.12.2015 № № 889-VIII «Про державну службу» 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889- 

19  

6. Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://buhgalter911.com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx  

7. Класифікація видів економічної діяльності: національний класифікатор 

України КВЕД 009:2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dtkt.com.ua/show/0sid0177.html  

8. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: 

Схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і 

науки України протокол від 29.03.2016 № 3 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://mon.gov.ua/  

9. Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF  

10. Области образования и профессиональной подготовки 2013 (МСКО-О 

2013): Сопроводительное руководство к Международной стандартной 

классификации образования 2011. – Институт статистики ЮНЕСКО, 2014. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-educationtraining-

2014-rus.pdf.  

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження національної рамки кваліфікацій» [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.  

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.  

13. Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 003-

2010: наказ Міністерства економічного розвитку України від 02.09.2015 р. № 1084 

http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training2013.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training2013.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-%2019
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-%2019
http://buhgalter911.com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx
http://dtkt.com.ua/show/0sid0177.html
http://mon.gov.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-educationtraining-2014-rus.pdf
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-educationtraining-2014-rus.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п


[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=272508  

14. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266: наказ 

МОН України від 06.11.2015 № 1151 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15  

15. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN 966-7043-96-7. 

 

Б. Корисні посилання: 

1. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) 

компетентностями та прикладами стандартів [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/  

2. Tuning Educational Structures in Europe [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/  

3. Національний глосарій 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf  

4. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf  

5. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно-аналітичний огляд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.

pdf. 
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