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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ
1. Рецензії (представників академічної спільноти (ВНЗ, національної та галузевої
академій наук, тощо)
1.1. Члена НМК 073 «Менеджмент» МОН України, завідувача кафедри
менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана, к.е.н., професора С.М.Соболя.
1.2. Директора Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту
Національного університету «Львівська політехніка», Заслужений працівник
освіти України, д.е.н., професора Кузьміна О. Є.

ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складі:
Прізвище,
ім’я, по
батькові
керівника та
членів
проектної
групи

Найменування
посади
(для сумісників —
місце основної
роботи,
найменування
посади)

Найменування
закладу, який
закінчив викладач
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту)

Науковий ступінь,
шифр і
найменування
наукової
спеціальності, тема
дисертації, вчене
звання, за якою
кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно

Овчаренко
Тетяна
Сергіївна
(керівник
проектної
групи)

Доцент кафедри
менеджменту
інноваційної та
інвестиційної
діяльності

Київський
університет
імені Тараса
Шевченка,
1999 р.,
спеціальність –
менеджмент
організацій,
кваліфікація –
магістр з
менеджменту
(диплом з
відзнакою).

кандидат
економічних
наук, 08.00.02 –
економіка та
управління
науковотехнічним
прогресом
«Управління
інноваційноінвестиційною
діяльністю
промислових
підприємств»,
диплом ДК
№ 024568 від
30.06.2004 р.;
доцент кафедри
менеджменту
інноваційної та
інвестиційної
діяльності,
атестат 12ДЦ
№ 031874 від
26.09.2012 р.

Стаж
науковопедагогі
чної
та/або
наукової
роботи

21
рік

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна
робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами,
керівництво науковою роботою студентів)

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата видачі)

Автор і співавтор 70 наукових та навчально-методичних праць, з них: монографій - 3;
навчальних посібників – 2 (одноосібних – 2, у співавторстві – 2), участь у
37 конференціях, статей у фахових виданнях України – 25, статей у МНБД – 18 ( у т.ч.
Scopus – 1, Web of Science – 1), зокрема:
- Endowment as a fundraising tool of the research university//
A.Stepanova, I.Horbas, O.Derkach, T. Ovcharenko (2020). European Journal of
Sustainable Development, (Web of Science) .
- Managing the economy`s investment attractiveness of the state as a component of
international business development// L. Shynkaruk, L.Ivanchenkova, І. Kychko, O.
Kartashova, Y. Melnyk, T.Ovcharenko. International Journal of Management
(IJM) Volume 11, 2020, pp. 240-251(SCOPUS).
- Ovcharenko T., Kovalska K. Employee Counseling As The Way Of
Employee Assistance And Adapting In The Terms Of Human Resource
Management // The Potential of Modern Science. Vol.2. London, 2019. Pp. 105 116.
- Овчаренко Т.С. Тенденції розвитку ринку венчурних інвестицій:
світовий та вітчизняний аналіз// Economic and legal foundations of the public
transformations in conditions of financial globalization: monograph / edited by
Yu. Pasichnyk − Yunona Publishing, New York, USA, 2018. – Pp.141-154.
- Овчаренко Т.С. Розробка інвестиційного проекту створення
виробничих потужностей на промисловому підприємстві / А. Степанова, Т.
Овчаренко // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал.
2017. №5. С. 116-126.( Index Copernicus (2014)
- T. Ovcharenko., K.Kovalska, L. Anisimova Modern Trends and
Problems of Development of Consulting Services Industry in Ukraine //
Journal Association 1901 "SEPIKE". Ed. 17. 2017. Pp. 84–90 (Index Copernicus)
Здійснювала керівництво науковою роботою близько 100 студентів.
Рецензент по дисертаційним роботам чотирьох аспірантів кафедри
менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності. Керівництво
науковою роботою студентів: Руденко Є.О. 1 місце ІІ тур Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності" Менеджмент"2017р.
Опонування 4 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних
наук.

Стажування в Центрі
досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки
ім. Г.М. Доброва НАН України
(10 вересня – 31 грудня 2019 р.),
звіт.
Празький інститут підвищення
кваліфікації
(м. Прага, Чеська Республіка)
«Публікаційна і проектна
активність в Європейському
Союзі»
Certificate of Attendance
N 112016051
Відповідальний секретар ІІ
етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади зі
спеціальності «Менеджмент
організацій», 2012 -.2013рр.
(освітньо-кваліфікаційний
рівень «магістр»);
відповідальний секретар ІІ
туру Всеукраїнського конкурсу
наукових студентських робіт з
природничих, технічних і
гуманітарних наук у 2014/2015
та 2015/2016 навчальних роках
у галузі науки «Менеджмент»
(2015 р., 2016 р.).
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Члени проектної групи

Жилінська
Оксана
Іванівна

проректор з
наукової роботи
Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка,
професор
кафедри
менеджменту
інноваційної та
інвестиційної
діяльності
економічного
факультету
Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка

Київський
університет
ім. Тараса
Шевченка
(диплом з
відзнакою),
1992 р.,
спеціальність –
політична
економія,
кваліфікація –
економіст,
викладач
економічних
дисциплін

доктор
економічних
наук, 08.00.03 –
економіка та
управління
національним
господарством,
«Розвиток
науковотехнічної
діяльності:
теорія і
практика
активізації»,
диплом
ДД № 005414
від 12.05.2016 р.;
професор
кафедри
менеджменту
інноваційної та
інвестиційної
діяльності,
атестат АП
№ 000368 від
16.05.2018 р.
Відмінник освіти
України.
Нагороджена
двома
Почесними
грамотами МОН
України та
Грамотою
Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка.

28 років

Загальна кількість публікацій – 210, (монографій – 19; навчально-методичних
праць – 29; наукових статей у фахових виданнях України – 85;статей у міжнародних
наукометричних базах – 30, у т.ч. Scopus – 8 (h-индекс 1), Web of Science – 7, Index
Copernicus –18 та ін.,) зокрема:
Knowledge and technology transfer networking platforms in modern
research universities // Innovative Marketing. 2020. Vol. 16(1), 57-65. (SCOPUS)
Can institutional theory be refuted, replaced or modified? // International
Journal of Organizational Analysis. 2020. Vol. 28, No. 1. Pp. 135-159.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJOA-02-2019-1666/full/html
(SCOPUS)
Systematic Assessment of the Innovative Potential of a Research University //
Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 5, No. 2. 2019. Pp. 56–62 (Web of Science).
Strategic Management of Entrepreneurship Based on Smart Technologies //
Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Vol. 22. Issue 5. (SCOPUS).
Inbound Marketing: Practical Aspects of Promoting Goods and Services in Ecommerce // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2019. № 4. С. 308–320. (Web of
Science).
Education Management in Ukraine in the Context of Global Economic
Transformations // European Research Studies Journal. 2018. Vol. XXII, Special Issue.
Pp. 317–332. (SCOPUS).
Entrepreneurship Education Management in the Context of Global Changes in
Economy // Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Vol. 22. Issue 6. (SCOPUS).
Опонування 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних
наук. Під керівництвом О.І. Жилінської захищено 13 кандидатських дисертацій і
одна докторська дисертація.
Здійснює керівництво науковою роботою чотирьох аспірантів.
Підготовлені троє переможців Всеукраїнських конкурсів наукових студентських
робіт у галузі науки “Менеджмент” (2013–2014 рр., дипломи І ступеня, м. Харків;
2015 р., диплом ІІ ступеня, м. Київ), а також дипломант премії НАН України для
молодих вчених (секція “Економіка”, 2015 р.).
Член НМК з менеджменту сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства
освіти і науки України (наказ МОНУ від 06 квітня 2016 р. № 375).
Член Наукової ради МОН України, секція «Економіка» (наказ МОН України від
29.10.2015 р. № 1123)., вчений секретар Наукової ради МОН України, секція “Економіка”
(з 2019 р.).
Член Конкурсної комісії з відбору проектів наукових робіт та науково-технічних
(експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у ЗВО та НУ,
що належать до сфери управління МОН України (наказ МОН України від 03.07.2017
№ 983).
Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент
організацій і адміністрування» (2017 р.).
Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових
студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки
«Менеджмент» (2014- 2016 рр.).

Нортумбрійському
університеті
(м. Ньюкасл-апон-тайн,
Сполучене Королівство
Великої Британії та
Північної
Ірландії,
Certificate, 2019 р.).
Київські
державні
курси іноземних мов
«Інтерлінгва»,
Intermediate Level B2 у
2018 р. (Сертифікат №Е153 від 01.03.2018 р.).
Празький
інститут
підвищення кваліфікації
(м. Прага,
Чеська
Республіка),
«Публікаційна і проектна
активність
в
Європейському Союзі»,
2017 р. (Certificate of
Attendance N 022017064),
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Фірсова
Світлана
Германівна

доцент кафедри
менеджменту
інноваційної та
інвестиційної
діяльності

Київський
торговельноекономічний
інститут,
1986 р.,
спеціальність –
економіка
торгівлі,
кваліфікація –
економіст
(диплом з
відзнакою)

Кандидат
економічних
наук, 08.00.05 –
економіка,
планування,
організація
управління
народним
господарством та
його галузями
(торгівля та
громадське
харчування),
Тема дисертації:
«Планування і
використання
коштів на оплату
праці в оптовій
торгівлі», КД
№ 036616 від
8 травня 1991 р.
Доцент кафедри
менеджменту
інноваційної та
інвестиційної
діяльності, 12ДЦ
№ 023309 від
17 червня 2010 р.

Автор і співавтор 120 наукових та навчально-методичних праць, з них: монографій - 4;
навчальних посібників – 6 (одноосібних – 4, у співавторстві – 2), статей у фахових виданнях
України – 25, статей у МНБД – 16 ( у т.ч. Scopus – 2, Web of Science – 1), зокрема:
- Inbound Marketing: Practical Aspects of Promoting Goods and Services in E-commerce //
Baranchenko, Ye., Aksom, H., Zhylinska, O., Firsova, S., Datskova, D. (2019). Marketing and
Management of Innovations, 4, 308-320. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-24 (Web of Science)
.http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2019/4/308-320
- Methodological support for intellectual capital strategic management of the research
organization/ T. V. Bilorus, I. M. Kornilova, L. A. Olikh, S.H. Firsova//Problems and Perspectives in
Management,
Volume
16,
Issue
1,
2018,
pp.
292-308.
(Scopus)
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(1).2018.29
- Examining institutional content of the balanced scorecard: logics and translations in Ukrainian
business environment / Firsova S. // Organizations and markets in emerging economies. – Vol.8., Iss.
2(16). 2017. P. 142 – 164. (Scopus).
https://www.journals.vu.lt/omee/issue/view/1249
- Фірсова С.Г. Маркетинг нововведень : практикум / Фірсова С.Г. // Навч. посіб. 25 років Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2017. – 152 с.
- Фірсова С.Г. - Фірсова С.Г. Маркетинг : навч. посіб. / Фірсова С.Г. // Житомирський
державний університет імені І. Франка, 2013. – 324 с.
Маркетинг: практикум. : навч. посіб. / Фірсова С.Г// К. – Київський національного
університету імені Тараса Шевченка, 2011. – 283 с.
Фірсова С.Г. Маркетинг нововведень: дослідження, сегментування, прогнозування. :
навч. посіб. / Фірсова С.Г.// К. : Атіка, 2010. – 240 с. З грифом МОН України. Лист №1/II10495 від 23.12.2009 р.),
Участь у 50 конференціях.
Рецензування 4 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних
наук.. Підготовлені двоє переможців Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт
у галузі науки «Менеджмент» (2011 рр. - диплом І ступеня, м. Київ; 2014 р. - диплом ІІІ
ступеня, м. Київ).
Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових
студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017 н. р. у галузі науки «Менеджмент»
. Науково-методичний семінар для викладачів з маркетингових досліджень 23-25
вересня 2015 р., ВГО «Українська Асоціація Маркетингу», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима
Гетьмана», м. Київ. (Сертифікат Української асоціації маркетингу від 25.09.2015 р.).
Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент
організацій» (2012 р, 2013 р.).

За
результатами
публікації у монографії
«Management of the
21stcentury: globalization
challenges» отримано
сертифікат про участь у
3 науково-дослідних
темах: з державною
реєстрацією
Полтавської державної
аграрної
академії
«Управління соціальноекономічною системою
в умовах національних
і
глобалізаційних
викликів»
(0117U003102);з
державною
реєстрацією Інституту
модернізації
змісту
освіти
Міністерства
освіти і науки України:
«Макроекономічне
планування
та
управління системою
вищої освіти України:
філософія
і
методологія»
(0117U002531)
та
науково-дослідної теми
«Developmentandevaluat
ionoforganizationalandec
onomicalaspectsofLatvia’
sinnovativepotentialsatthe
microandmacrolevels»
(Protocol 3-18 ofJune 19,
2018,
Information
Systems Management
University, Latvia).
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Балан Валерій
Григорович

доцент кафедри
менеджменту
інноваційної та
інвестиційної
діяльності

Механікоматематичний
факультет
Київського
державного
університету ім.
Т.Г. Шевченка,
1985, механіка,
Диплом з
відзнакою.
Економічний
факультет
Київського
університету
імені Тараса
Шевченка, 1999,
економіст,
викладач
економічних
дисциплін.
Диплом з
відзнакою.

Кандидат
фізикоматематичних
наук,01.02.04 –
механіка
деформівного
твердого тіла,
«Термонапружен
ий стан плоских
кучковооднорідних тіл»,
Доцент кафедри
менеджменту
інноваційної та
інвестиційної
діяльності, AP
№ 001340 від 06
лютого 1995 р.

35 років

Автор і співавтор 120 наукових та навчально-методичних праць, з них: з яких участь у
3-х монографіях (дві – англійською мовою) монографій, 5 навчальних
посібників, 60 статей. статей у міжнародних наукометричних базах – 19 ( Index
Copernicus – 12, Scopus – 3, Web of Sience – 1), зокрема:
Балан В.Г. Стохастичне моделювання процесу вибору та імплементації
інформаційної системи управління на підприємстві / В.Г. Балан, Л.В.
Харитонова // Ефективна економіка, № 4, 2019.– Режим доступу:
http://www.economy .nayka.com.ua/pdf/ 4_2019/62.pdf.
Балан В.Г. Компаративне оцінювання конкурентоспроможності
підприємств у сфері освітніх IT-послуг / В.Г. Балан, В.О. Подчерняєва//
Ефективна економіка, № 12, 2018. Режим доступу: URL: http://www.economy.
nayka.com.ua/ ?op=1&z=7012
Балан В.Г., Жилінська О.І., Андрусяк І.В. Компаративне оцінювання
рівня інноваційного забезпечення сталого розвитку економіки // Маркетинг і
менеджмент інновацій. 2017. №3. С. 354–364. (Web of Science)
http://doi.org/10.21272/mmi.2017.3-33
Балан В.Г. Формування стратегії розвитку підприємства на основі
динамічного SPACE-аналізу. – Схід, № 4 (144) липень-серпень 2016 р. – С. 5–16.
(SCOPUS).
Балан В.Г. Методичний підхід до аналізу стратегічних розривів на
основі модифікації BSC та методу DEMATEL. – Причорноморські економічні
студії, Випуск 8, 2016. – С. 101–107.( Index Copernicus (2014)
Керівництво науковою роботою студентки Подчерняєвою В., диплом 2
ступеня на Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління у сфері економічної
конкуренції» у 2019 р.;
Керівництво студенткою Білокриницькою К.В., яка одержала диплом І
ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Стратегічне
управління» (2018 р.);
Керівництво студенткою Аврамчук А.С., яка одержала диплом ІІ ступеня на
Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Стратегічне управління»
(2017 р.);
Керівництво науковою роботою студентки Аврамчук А.С. – диплом 1
ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт зі спеціальності
«Стратегічне управління» (2016 р.);
Керівництво студенткою Сапригою Я., яка одержала диплом ІІ ступеня на
Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Стратегічне управління»
(2015 р.);
Керівництво студенткою Вакуленко В., яка одержала диплом І ступеня на
Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Стратегічне управління»
(2014 р.).
Здійснював керівництво науковою роботою близько 200 студентів.
Здійснював рецензування 5 кандидатських дисертацій.

Член
галузевої
конкурсної комісії ІІ
туру
Всеукраїнського
конкурсу наукових
робіт
з
природничих,
технічних
і
гуманітарних наук зі
спеціальності
«Управління у сфері
економічної
конкуренції»
(2018 р.).
Член журі II етапу
Всеукраїнської
студентської
олімпіади
з
дисципліни
«Стратегічне
управління» (2014,
2015, 2017 рр.);
Член
галузевої
конкурсної комісії ІІ
туру
Всеукраїнського
конкурсу наукових
студентських робіт з
природничих,
технічних
і
гуманітарних наук
наук у галузі науки
«Менеджмент»
у
2014/2015, 015/2016,
2016/2017 н.р.
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Степанова
Алла
Адамівна

доцент кафедри
менеджменту
інноваційної та
інвестиційної
діяльності

Київський
державний
університет
імені Тараса
Шевченка,
2001 р.
спеціальність
– «Фінанси»,
кваліфікація
– магістр з
економіки
(диплом з
відзнакою).

Канд. екон. наук,
08.00.08 - «гроші,
фінанси і кредит»,
тема:
«Суперечності та
перспективи
розвитку
кредитних спілок в
Україні»,
ДК № 061132 від
01.07.2010р..
Доцент, кафедри
менеджменту
інноваційної та
інвестиційної
діяльності,
АД №000824 від
16.05.2018р.

Автор і співавтор 84 наукових та навчально-методичних праць,
з них: з яких участь у 5-х монографіях, 1 навчальний
посібник у співавторстві, 29 статей у фахових виданнях
України, 21 стаття міжнародних наукометричних базах –
19 ( Index Copernicus – 7, Scopus – 3, Web of Sience – 2),
Член галузевої
зокрема:
конкурсної
комісії ІІ туру
- Knowledge and technology transfer networking
Всеукраїнського
platforms in modern research universities. / Iryna Novikova,
конкурсу наукових
Alla Stepanova, Oksana Zhylinska, Oleksandr Bediukh.
студентських
робіт з
19 років Innovative Marketing (open-access), 16 (1), 2020. Р.56-65.
природничих,
технічних
і
(SCOPUS)http://dx.doi.org/10.21511/im.16(1).2020.06
гуманітарних
наук
- Contradictions of Enterprise Europe Network Using in
у галузі науки
Ukraine / Alla Stepanova, Oleksandr Bediukh, Iryna Novikova
«Менеджмент»
/ Problems and Perspectives in Management (open-access),
(2015 -2017 рр.).
17(4),
2019.Р.190-202.
Scopus)
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(4).2019.16
- Effective synergic interaction of strategic business
units of diversified company. /ZhylinskaO., Stepanova
A.,Horbas I.// Problems and Perspectives in Management
(open-access). – Sumy: Business Perspectives, 2017. – 15(4).
– Р.38-49. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(4).2017.04 .
(Scopus)
- Practical aspects of strategic marketing management of
agricultural enterprises (on the example of “MRIYA AGRO
HOLDING” LLC.). / Stepanova A., Horbas I.,Davydova O. //
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та
практики. – Харків: Університет банківської справи, 2017.
– № 2 (23). – С.221-228 (Web of Science)
Виступила рецензентом по дисертаційній роботі 1
аспіранта.
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Білорус
Тетяна
Валеріївна

1)

доцент
кафедри
менеджменту
інноваційної та
інвестиційної
діяльності,
економічний
факультет
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка

Державна
академія
легкої
промислово
сті України,
1999 р.,
спеціальніс
ть
«економіка
підприємст
ва»,
кваліфікаці
я: магістр з
економіки
(диплом з
відзнакою)

Канд. екон. наук,
08.06.01 «економіка,
організація та
управління
підприємствами»
, тема «Кадровий
потенціал в
системі
стратегічного
управління
підприємством»,
ДК № 027643 від
09.02.2005 р.
Доцент, кафедри
менеджменту
інноваційної та
інвестиційної
діяльності,
12ДЦ №022837
від 22.12.2009р.

21 рік

Автор і співавтор 100 наукових та навчально-методичних
праць, з них: 25 статей у фахових виданнях України, 1
одноосібна
монографія,
2
навчальні
посібники
одноособові, 3 навчальні посібники у співавторстві,
статей у міжнародних наукометричних базах – 13 ( Index
Copernicus – 10, Scopus – 1, Web of Sience – 1), зокрема:
Methodological support for intellectual capital
strategic management of the research organization/ T. V.
Bilorus, I. M. Kornilova, L. A. Olikh, S.H. Firsova//Problems
and Perspectives in Management, Volume 16, Issue 1, 2018,
pp.
292-308.
(Scopus)
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(1).2018.29
Формування стратегії розвитку системи управління
персоналом підприємства на основі портфельного аналізу
/ Т.В. Білорус // Маркетинг і менеджмент
інновацій.2018.№1.С.184-195.(Web of Science)
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2018/1/184-195
Керівництво науковою роботою студенткою-дипломанткою
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі
спеціальності «Менеджмент» (2016 р.).
Опонування
7 дисертацій на звання кандидата
економічних наук.

Член галузевої конкурсної
комісії
ІІ
туру
Всеукраїнського конкурсу
наукових
студентських
робіт
з
природничих,
технічних і гуманітарних
наук у 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017 н. р. у галузі
науки «Менеджмент» .
Член журі ІІ етапу
Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності
«Менеджмент організацій»
(2013 р.).
Інститут післядипломної
освіти при Київському
національному
університеті технологій
та дизайну.
Свідоцтво
про
підвищення кваліфікації
СПК № 057874 від
30.06.2010.
Тема роботи «Форми
педагогічного впливу на
розвиток
творчих
здібностей студентів»

При розробці проекту Програми враховані вимоги:
освітнього стандарту спеціальності 073 «Менеджмент» першим рівнем.
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
"Менеджмент організацій"
"Management of Organizations"
зі спеціальності № 073 "МЕНЕДЖМЕНТ"
1 – Загальна інформація
Ступінь вищої освіти: Бакалавр
Ступінь вищої освіти та назва
Спеціальність: 073 Менеджмент
кваліфікації:
Освітньо-професійна програма: Менеджмент
організацій
Degree: Bachelor
Speciality: 073 Management
Education- profession program: Management of
Organizations
Українська
Мова(и) навчання :
Ukrainian
Оцінювання:

Обсяг освітньої програми

240 кредитів ЄКТС, 4 роки
240 ECTS credits,4 years
Для вступників на 3 курс ОС "бакалавр", які мають
ОС "молодший спеціаліст", перезараховується 120
кредитів (перезарахування здійснюється шляхом
порівняння
освітньо-професійної
програми
"Менеджмент організацій" для ОС "бакалавр" та
освітньої програми "Менеджмент організацій" для
ОС"молодший спеціаліст"

Тип програми
Повна назва закладу вищої
освіти, а також структурного
підрозділу у якому здійснюється
навчання

Освітньо-професійна, академічна

Наявність акредитації

Цикл/рівень програми
Передумови
Форма навчання
Термін дії освітньої програми
Інтернет-адреса постійного
розміщення опису освітньої
програми

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, Україна
Економічний факультет
Кафедра
менеджменту
інноваційної
інвестиційної діяльності

та

Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ukraine
Faculty of Economics
Department of Management of Innovation and
Investment Activities
Акредитаційна комісія МОН України,
Сертифікат НД-II №1141422
до 01.07.2013р.
Період акредитації – до 01.07. 2022р.
Ліцензія: Серія АЕ №636090 від 27.01.2015р.
НРК України – 7 рівень.
FQ-EHEA – перший цикл.
EQF-LL – 6 рівень.
Наявність повної загальної середньої освіти
Денна
5 років
http://econom.univ.kiev.ua/wpcontent/uploads/2019/03/innovation%20management/OPP%20M
anagement%20organizatsiy%20-%20bakalavr%20(denna).pdf
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2 – Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні
Мета програми (з врахуванням
проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері
рівня кваліфікації)
управління організаціями різних видів економічної
діяльності
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь знань /
спеціальність / освітня програма
Орієнтація освітньої програми
Основний фокус освітньої
програми

Особливості програми

Управління та адміністрування / Менеджмент /
Менеджмент організацій
Освітньо-професійна, академічна
Загальна освіта за спеціальністю «Менеджмент»
ОПП «Менеджмент організацій».
Ключові
слова:
менеджмент
організацій,
функціональні сфери менеджменту, стратегічне
управління.
Обов`язкове проходження виробничої практики в
організаціях різних видів економічної діяльності за
функціональними сферами менеджменту.

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Робочі місця в організаціях різних видів
економічної діяльності
Можливість продовжувати навчання на другому
Подальше навчання
освітньому рівні вищої освіти
5 – Викладання та оцінювання
Інформаційно-традиційне
з
елементами
Викладання та навчання:
проблемно-орієнтованого
навчання:
лекції,
семінарські, практичні та лабораторні заняття,
індивідуальні заняття. тренінги; організація
майстер-класів,
круглих
столів,
наукових
конференцій
та
семінарів;
консультації,
застосування активних методик проведення
навчальних
занять,
інноваційні
технології
дистанційного навчання.
Письмові та усні іспити, есе, усні презентації
Оцінювання
диференційовані заліки, контрольні роботи, тести,
усні опитування, захисти курсових робіт, звіту з
практики, комплексний підсумковий іспит,
виконання і публічний захист кваліфікаційної
роботи бакалавра.
6 – Програмні компетентності
ІК: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
Інтегральна компетентність
задачі
та
практичні
проблеми,
які
(ІК)
характеризуються комплексністю і невизначеністю
умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання,
що передбачає застосування теорій та методів
соціальних та поведінкових наук.
ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки
Загальні компетентності
як члена суспільства, усвідомлювати цінності
(ЗК)
громадянського (демократичного) суспільства та
10

Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

необхідність його сталого розвитку, верховенства
права, прав і свобод людини і громадянина в
Україні.
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати
моральні, культурні,
наукові цінності та
примножувати досягнення суспільства на основі
розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати
різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового
способу життя.
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу,
синтезу.
ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях
ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як
усно, так і письмово.
ЗК 7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 8. Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій.
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
ЗК 10. Здатність до проведення досліджень на
відповідному рівні.
ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій
ситуації.
ЗК
12.
Здатність
генерувати
нові
ідеї
(креативність).
ЗК 13. Цінування та повага різноманітності та
мультикультурності.
ЗК 14. Здатність працювати у міжнародному
контексті.
ЗК 15. Здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів).
ФК 1. Здатність визначати та описувати
характеристики організації.
ФК 2. Здатність аналізувати результати діяльності
організації, зіставляти їх з факторами впливу
зовнішнього та внутрішнього середовища.
ФК 3. Здатність визначати перспективи розвитку
організації.
ФК 4. Вміння визначати функціональні області
організації та зв’язки між ними.
ФК 5. Здатність управляти організацією та її
підрозділами
через
реалізацію
функцій
менеджменту.
ФК 6. Здатність діяти соціально відповідально і
свідомо.
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ФК 7. Здатність обирати та використовувати
сучасний інструментарій менеджменту.
ФК 8. Здатність планувати діяльність організації та
управляти часом.
ФК 9. Здатність працювати в команді та
налагоджувати міжособистісну взаємодію при
вирішенні професійних завдань.
ФК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи,
забезпечувати їх якість та мотивувати персонал
організації.
ФК 11. Здатність створювати та організовувати
ефективні комунікації в процесі управління.
ФК 12. Здатність аналізувати й структурувати
проблеми організації, формувати обґрунтовані
рішення.
ФК 13. Розуміти принципи і норми права та
використовувати їх у професійній діяльності.
ФК 14. Розуміти принципи психології та
використовувати їх у професійній діяльності.
ФК 15. Здатність формувати та демонструвати
лідерські якості та поведінкові навички.
ФК16. Здатність демонструвати розуміння законів
та закономірностей функціонування ринку,
поведінки
його
суб’єктів,
застосовувати
інструменти маркетингу у професійній діяльності.
ФК17. Здатність до набуття та розвитку
практичних
навичок
у сфері
управління
персоналом організацій різних організаційноправових форм та видів економічної діяльності.
ФК18.
Здатність
розробляти
ефективні
інвестиційні рішення та розв’язувати комплексні
управлінські проблеми в галузі інвестиційної
діяльності.
ФК19. Здатність використовувати інструментарій
інноваційного
менеджменту
у професійній
діяльності.
7 – Програмні результати навчання
ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена
Програмні результати навчання
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського суспільства, верховенства права,
прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ПРН 2. Зберігати моральні, культурні, наукові
цінності та примножувати досягнення суспільства,
використовувати різні види та форми рухової
активності для ведення здорового способу життя.
ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і
функцій менеджменту, сучасних концепцій
лідерства.
ПРН 4. Демонструвати навички виявлення
проблем та обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер
діяльності організації.
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ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та
аналізу інформації, розрахунку показників для
обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 7. Виявляти навички організаційного
проектування.
ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для
забезпечення ефективності діяльності організації.
ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії,
лідерства, командної роботи.
ПРН 10. Мати навички обґрунтування дієвих
інструментів мотивування персоналу організації.
ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації
та здійснення комунікації у різних сферах
діяльності організації.
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та
економічні наслідки функціонування організації.
ПРН 13. Спілкуватись в усній та письмовій формі
державною та іноземною мовами.
ПРН 14. Ідентифікувати причини стресу,
адаптувати себе та членів команди до стресової
ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально
відповідально та громадсько свідомо на основі
етичних
міркувань
(мотивів),
повагу
до
різноманітності та міжкультурності.
ПРН 16. Демонструвати навички самостійної
роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових
знань, бути критичним і самокритичним.
ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально
та/або в групі під керівництвом лідера.
ПРН 18. Демонструвати знання концепцій,
функцій, видів, інструментів маркетингу та
показувати навички підготовки й обґрунтування
маркетингового забезпечення розвитку бізнесу в
умовах невизначеності.
ПРН 19. Демонструвати навички пошуку
формування, використання та розвитку персоналу
організації та її окремих підрозділів.
ПРН
20.
Застосовувати
інструментарій
стратегічного
управління
для
стратегічної
розробки набору стратегій розвитку підприємства
та його функціональних сфер.
ПРН 21. Формувати стратегію і тактику
управління
реальними
та
фінансовими
інвестиціями в умовах динамічного ринкового
середовища, розробляти ефективні інвестиційні
рішення та розв’язувати комплексні управлінські
проблеми в галузі інвестиційної діяльності.
ПРН 22. Обґрунтовувати програми розширеного
відтворення і розвитку національних організацій
різних
видів
економічної
діяльності
на
інноваційній основі.
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8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні характеристики
кадрового забезпечення
Специфічні характеристики
матеріально-технічного
забезпечення
У навчальному процесі застосовуватиметься
Windows 7 (ліцензія), Microsoft Office 2013
(ліцензія), SAP Gui for windows 7.20 (ліцензія)
Spider Project Professional (Demo-версія).
За усіма компонентами освітньої програми
загальний фонд бібліотеки факультету налічує
понад 2369 екземплярів підручників та навчальних
посібників.
Усі компоненти освітньої програми забезпечені
робочими програмами, навчально-методичними
комплексами,
практикумами,
опорними
конспектами лекцій, підручниками, методичними
рекомендаціями для написання курсових робіт та
кваліфікаційної роботи бакалавра, положенням про
організацію та проведення виробничої практики.
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність Навчання іноземних здобувачів вищої освіти
Навчання іноземних здобувачів
здійснюється на загальних підставах
вищої освіти
Специфічні характеристики
інформаційного та навчальнометодичного забезпечення

У навчальному процесі застосовуватиметься
Windows 7 (ліцензія), Microsoft Office 2013
(ліцензія), SAP Gui for windows 7.20 (ліцензія)
Spider Project Professional (Demo-версія).
За усіма компонентами освітньої програми
загальний фонд бібліотеки факультету налічує
понад 2369 екземплярів підручників та навчальних
посібників.
Усі компоненти освітньої програми забезпечені
робочими програмами, навчально-методичними
комплексами,
практикумами,
опорними
конспектами лекцій, підручниками, методичними
рекомендаціями для написання курсових робіт та
кваліфікаційної роботи бакалавра, положенням про
організацію та проведення виробничої практики.
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність Навчання іноземних здобувачів вищої освіти
Навчання іноземних здобувачів
здійснюється на загальних підставах
вищої освіти
Специфічні характеристики
інформаційного та навчальнометодичного забезпечення
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ
ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
2.1 Перелік компонент ОПП
Код н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумково
го
контролю
залік
залік
іспит
іспит
залік
іспит
іспит
залік
залік
іспит
залік
іспит
іспит
залік
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
залік
захист
Підсумкова
атестація
диференцій
ований
залік
диференцій
ований
залік
диференцій
ований
залік
іспит
іспит

ОК 1.1
ОК 1.2.
ОК 1.3.
ОК 1.4.
ОК 1.5.
ОК 1.6.
ОК 1.7.
ОК 1.8.
ОК 1.9.
ОК 1.10.
ОК 1.11.
ОК 1.12.
ОК 1.13.
ОК 1.14.
ОК 1.15.
ОК 1.16.
ОК 1.17.
ОК 1.18.
ОК 1.19.
ОК 1.20.
ОК 1.21.
ОК 1.22.
ОК 1.23.
ОК 1.24.
ОК 1.25.
ОК 1.26.
ОК 1.27.
ОК 1.28.
ОК 1.29.
ОК 1.30.
ОК 1.31.
ОК 1.32.
ОК 1.33.

1. Обов’язкові компоненти ОПП
Вступ до університетських студій
Українська та зарубіжна культура
Економічна теорія
Вища математика для економістів (базовий рівень)
Сучасні інформаційні технології в економіці
Історія економіки та економічної думки
Іноземна мова професійної спрямованості (всього)
Науковий образ світу
Основи "зеленої" економіки
Мікроекономіка
Основи трудового права
Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів
Історія менеджменту
Філософія
Макроекономіка
Статистика для економістів
Менеджмент
Фінанси
Менеджмент організацій
Маркетинг
Економіка підприємства
Страхування
Бухгалтерський облік
Інвестування
Міжнародна економіка
Управління персоналом
Інвестиційний менеджмент
Прийняття управлінських рішень
Економетрика
Стратегічне управління
Соціально-політичні студії
Кваліфікаційна робота бакалавра
Комплексний підсумковий іспит

3,0
3,0
5,0
6,0
4,0
4,0
14
3,0
3,0
5,0
2,0
5,0
5,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
5,0
5,0
4,0
5,0
2,0
9,0
0,0

ОК 1.34.

Курсова робота з дисципліни "Менеджмент організацій"

1,0

ОК 1.35.

Курсова робота з дисципліни "Управління персоналом"

1,0

ОК 1.36.

Виробнича практика

9,0

ОК 1.37.
ОК 1.38.

Інформаційні системи у менеджменті
Організація та управління нововведеннями

5,0
6,0

Загальний обсяг обов'язкових компонент
3.2. Вибіркові компоненти ОПП (вибір з переліку)
(студент має вільно обрати 11 дисциплін)
3.2.1.Варіативні компоненти ОПП (вибір з переліку)
(студент має вільно обрати 3 дисципліни)
Загальний обсяг вибіркових та варіативних компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

177,0
54,0
9,0

10 заліків
та 1 іспит
3 заліки
63,0
240,0
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2.2 Структурно-логічна схема
Освітньо-Професійної програми "Менеджмент організацій"

1 курс
ОК 1.1
Вступ до університетських студій
(3 кр.)

ОК 1.7
Іноземна мова професійного спрямування
(12 кр.)

ОК 1.2
Українська та зарубіжна культура
(3 кр.)

ОК 1.8.
Науковий образ світу
(3 кр.)

ОК 1.3
Економічна теорія
(5 кр.)

ОК 1.9.
Основи "зеленої" економіки
(3 кр.)

ОК 1.4
Вища математика для економістів
(базовий рівень)
(6 кр.)

ОК 1.10.
Мікроекономіка
(5 кр.)

ОК 1.5
Сучасні інформаційні технології в
економіці
(4 кр.)

ОК 1.11.
Основи трудового права
(2 кр.)

ОК 1.6
Історія економіки
та економічної думки
(4 кр.)

ОК 1.12.
Теорія ймовірностей
та математична статистика для
економістів
(5 кр.)

ОК 1.13.
Історія менеджменту
(5 кр.)

ФД.4.1 Фізична культура

ФД.4.2 Тарас Шевченко та Київський
університет
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2 курс
ОК 1.7
Іноземна мова професійного спрямування
(2 кр.)

ОК 1.18
Фінанси
(5 кр.)

ОК 1.14
Філософія
(4 кр.)

ОК 1.19
Менеджмент організацій
(5 кр.)

ОК 1.34
Курсова робота з дисципліни
«Менеджмент організацій»
(1 кр.)

ОК 1.15
Макроекономіка
(5 кр.)

ОК 1.16
Статистика для економістів
(5 кр.)

ОК 1.17
Менеджмент
(5 кр.)

ОК 1.23
Бухгалтерський облік
(5 кр.)

ОК 1.20
Маркетинг
(5 кр.)

ОК 1.21
Економіка підприємства
(5 кр.)

ОК 1.22
Страхування
(5 кр.)

Перелік вибіркових компонент
ВБ 2
(5кр.)

Перелік варіативних дисциплін
ВД 1
(3 кр.)

ФД 4.3 Українська мова

ФД.4.1.Фізична культура
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3 курс
ОК 1.24
Інвестування
(5 кр.)

ОК 1.27
Інвестиційний менеджмент
(5 кр.)

ОК 1.25
Міжнародна економіка
(5 кр.)

ОК 1.28
Прийняття управлінських рішень
(5 кр.)

ОК 1.26
Управління персоналом
(4 кр.)

ОК 2.2.
Інформаційні системи у менеджменті
(5 кр.)

ОК 1.35
Курсова робота з дисципліни
«Управління персоналом»
(1 кр.)

ОК 2.3.
Організація та управління нововведеннями

ФД.4.1 Фізична культура

(6 кр.)
Перелік вибіркових компонент
ВБ 1
(5 кр.)
Перелік вибіркових компонент
ВБ 3
(5 кр.)
Перелік вибіркових компонент
ВБ 4
(5 кр.)
Перелік вибіркових компонент
ВБ 5
(4 кр.)
Перелік вибіркових компонент
ВБ 6
(5 кр.)
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4 курс

ОК 1.29
Економетрика
(4 кр.)

ФД.4.1 Фізична культура

ОК 1.30
Стратегічне управління
(5 кр.)

ОК 1.31
Соціально-політичні студії
(2 кр.)

ОК 2.1
Виробнича практика
(9 кр.)

Перелік вибіркових компонент
ВБ 8
(5 кр.)

Перелік вибіркових компонент
ВБ 7
(5 кр.)

Перелік вибіркових компонент
ВБ 9
(5 кр.)

Перелік вибіркових компонент
ВБ 10
(5 кр.)

ОК 1.32
Кваліфікаційна робота бакалавра
(9 кр.)

Перелік вибіркових компонент
ВБ 11
(5 кр.)

ОК 1.33
Комплексний підсумковий іспит

Перелік варіативних дисциплін
ВД 2
(3 кр.)

Перелік варіативних дисциплін
ВД 3
(3 кр.)
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3.ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація випускників освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій» спеціальності 073
«Менеджмент» проводиться у визначеній відповідним вимогам вищої освіти та навчальним планом у
формі: комплексного підсумкового іспиту, захисту кваліфікаційної роботи бакалавра, відзивів наукового
керівника і рецензента, презентації, захисту та змістовності, аргументованості відповідей на запитання та
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із
присвоєнням кваліфікації: бакалавр менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент організацій».
Метою комплексного підсумкового іспиту є перевірка успішності засвоєння програмного навчального
матеріалу, виявлення їх здатності самостійно формулювати та вирішувати професійні завдання.
Програмні результати комплексного підсумкового іспиту:
ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій
лідерства.
ПРН 18. Демонструвати знання концепцій, функцій, видів, інструментів маркетингу та
показувати навички підготовки й обґрунтування маркетингового забезпечення розвитку бізнесу в умовах
невизначеності.
ПРН 19. Демонструвати навички пошуку формування, використання та розвитку персоналу
організації та її окремих підрозділів.
ПРН 20. Застосовувати інструментарій стратегічного управління для стратегічної розробки
набору стратегій розвитку підприємства та його функціональних сфер.
ПРН 21. Формувати стратегію і тактику управління реальними та фінансовими інвестиціями
в умовах динамічного ринкового середовища, розробляти ефективні інвестиційні рішення та розв’язувати
комплексні управлінські проблеми в галузі інвестиційної діяльності
Мета кваліфікаційної роботи бакалавра – є вирішення професійної проблеми, що ґрунтується на
комплексному опануванні матеріалу, послідовному викладанні, а також практичному застосуванні
теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю
організацій.
Програмні результати кваліфікаційної роботи бакалавра:
ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
ПРН 6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників
для обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу
організації.
ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах
діяльності організації.
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
ПРН 13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
ПРН 16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до
нових знань, бути критичним і самокритичним.
ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера;
ПРН 18. Демонструвати знання концепцій, функцій, видів, інструментів маркетингу та
показувати навички підготовки й обґрунтування маркетингового забезпечення розвитку бізнесу в умовах
невизначеності.
ПРН 19. Демонструвати навички пошуку формування, використання та розвитку персоналу
організації та її окремих підрозділів;
ПРН 20. Застосовувати інструментарій стратегічного управління для стратегічної розробки
набору стратегій розвитку підприємства та його функціональних сфер.
ПРН 21. Формувати стратегію і тактику управління реальними та фінансовими інвестиціями
в умовах динамічного ринкового середовища, розробляти ефективні інвестиційні рішення та розв’язувати
комплексні управлінські проблеми в галузі інвестиційної діяльності.
ПРН 22. Обґрунтовувати програми розширеного відтворення і розвитку національних
організацій різних видів економічної діяльності на інноваційній основі.
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ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та
примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види
та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу
життя.
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

ОК
1.4

ОК
1.5

ОК
1.6

ОК
1.7

+

+

+

+

+

+

+

ОК
1.8

ОК
1.9

+

+

+

+

ОК
1.10

ОК
1.11

+
+

+

+

+

Менеджмент

Статистика для
економістів

Макроекономіка

ОК
1.16

ОК
1.17

+

+
+

+
+

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

+

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

+

+
+

ЗК 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

+

ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

+

+

+

+
+

+

+

+

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК 15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ОК
1.15

+

ЗК 7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 14. Здатність працювати у міжнародному контексті.

ОК
1.14

+

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ОК
1.13

+

+

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ОК
1.12

Філософія

ОК
1.3

Основи трудового
права
Теорія
ймовірностей та
математична
статистика для
економістів
Історія
менеджменту

Економічна теорія

ОК
1.2

Мікроекономіка

Українська та
зарубіжна культура

ОК
1.1

Вища математика
для економістів
(базовий рівень)
Сучасні
інформаційні
технології в
економіці
економіки та
Історія
економічної думки
Іноземна мова
професійної
спрямованості
Науковий образ
світу
Основи "зеленої"
економіки

Вступ до
університетських
студій

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
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Фінанси

Менеджмент організацій

Маркетинг

Економіка підприємства

Страхування

Бухгалтерський облік

Інвестування

Міжнародна економіка

Управління персоналом

Інвестиційний менеджмент

Прийняття управлінських рішень

Економетрика

Стратегічне управління

Соціально-політичні студії

Кваліфікаційна робота бакалавра

Комплексний підсумковий іспит

Курсова робота "Менеджмент
організацій"

Курсова робота" Управління
персоналом"

Виробнича практика

Інформаційні системи у
менеджменті

Організація та управління
нововведеннями

ОК
1.18

ОК
1.19

ОК
1.20

ОК
1.21

ОК
1.22

ОК
1.23

ОК
1.24

ОК
1.25

ОК
1.26

ОК
1.27

ОК
1.28

ОК
1.29

ОК
1.30

ОК
1.31

ОК
1.32

ОК
1.33

ОК
1.34

ОК
1.35

ОК
1.36

ОК
1.37

ОК
1.38.

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
(демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності та примножувати досягнення
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та форми
рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях +
ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК 7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК
8.
Навички
використання
інформаційних
і +
комунікаційних технологій.
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
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ЗК 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному
рівні.
ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 13. Цінування та повага різноманітності
мультикультурності.
ЗК 14. Здатність працювати у міжнародному контексті.

+

+

та

ЗК 15. Здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів).

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
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ОК
1.6

ОК
1.7

ОК
1.8

ФК 1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

+

ФК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу
зовнішнього та внутрішнього середовища.
ФК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.
ФК 4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.

+

+

+

ОК ОК
1.13 1.14

ОК
1.15

ОК
1.16

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

ФК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій
менеджменту
ФК 6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.

ОК
1.17

+

+

+

Менеджмент

ОК
1.12

Статистика для
економістів

ОК
1.11

Макроекономіка

ОК
1.10

Філософія

ОК
1.9

Історія менеджменту

Теорія ймовірностей та
математична статистика
для економістів

ОК
1.5

Основи трудового права

ОК
1.4

Мікроекономіка

ОК
1.3

Основи "зеленої"
економіки

Українська та зарубіжна
культура
ОК
1.2

Економічна теорія
Вища математика для
економістів (базовий
рівень)
Сучасні інформаційні
технології в економіці
Історія економіки та
економічної думки
Іноземна мова
професійної
спрямованості
Науковий образ світу

Вступ до
університетських студій
ОК
1.1

+

+
+

ФК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

+

ФК 8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.
ФК 9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при
вирішенні професійних завдань.
ФК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал
організації.
ФК 11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

+

+

+
+

ФК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані
рішення.
ФК 13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.

+

+

+

+

+

+
+

+

ФК 14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
ФК 15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

ФК16. Здатність демонструвати розуміння законів та закономірностей функціонування ринку,
поведінки його суб’єктів, застосовувати інструменти маркетингу у професійній діяльності.
ФК17. Здатність до набуття та розвитку практичних навичок у сфері управління персоналом
організацій різних організаційно-правових форм та видів економічної діяльності.
ФК18. Здатність розробляти ефективні інвестиційні рішення та розв’язувати комплексні
управлінські проблеми в галузі інвестиційної діяльності.
ФК19. Здатність використовувати інструментарій інноваційного менеджменту у професійній
діяльності.
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ФК 4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки
між ними.
ФК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через
реалізацію функцій менеджменту
ФК 6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.

ФК 9. Здатність працювати в команді та налагоджувати
міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.
ФК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх
якість та мотивувати персонал організації.
ФК 11. Здатність створювати та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління.
ФК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації,
формувати обґрунтовані рішення.
ФК 13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у
професійній діяльності.
ФК 14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у
професійній діяльності.
ФК 15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та
поведінкові навички.
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ОК
1.33
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ОК
1.31

+
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ФК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний
інструментарій менеджменту.
ФК 8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.

ОК
1.30

+

+

+

ОК
1.29

Організація та управління
нововведеннями

+

ОК
1.28

Інформаційні системи у
менеджменті

+

ОК
1.27

Виробнича практика

+

ОК
1.26

Курсова робота"
Управління персоналом"

+

ОК
1.25

Комплексний підсумковий
іспит
Курсова робота
"Менеджмент організацій"

+

Кваліфікаційна робота
бакалавра

+

Соціально-політичні студії

ОК
1.24

Стратегічне управління

Інвестування

ОК
1.23

Економетрика

Бухгалтерський облік

ОК
1.22

Прийняття управлінських
рішень

Страхування

ОК
1.21

Інвестиційний менеджмент

Економіка підприємства

ОК
1.20

Управління персоналом

Маркетинг

ОК
1.19

Міжнародна економіка

Менеджмент організацій

ФК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації,
зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього
середовища.
ФК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.

Фінанси
ФК 1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

ОК
1.18
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+

ФК16.
Здатність
демонструвати
розуміння
законів
та
закономірностей функціонування ринку, поведінки його суб’єктів,
застосовувати інструменти маркетингу у професійній діяльності.
ФК17. Здатність до набуття та розвитку практичних навичок у сфері
управління персоналом організацій різних організаційно-правових
форм та видів економічної діяльності.
ФК18. Здатність розробляти ефективні інвестиційні рішення та
розв’язувати комплексні управлінські проблеми в галузі
інвестиційної діяльності.
ФК19. Здатність використовувати інструментарій інноваційного
менеджменту у професійній діяльності.
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ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ПРН 2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати
досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності
для ведення здорового способу життя.
ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних
концепцій лідерства.
ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування
управлінських рішень.
ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку
показників для обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 7. Виявляти навички організаційного проектування.
ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності
діяльності організації.
ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
ПРН 10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу
організації.
ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у
різних сферах діяльності організації.
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування
організації.

+
+

+

+

+

Теорія ймовірностей та
математична статистика
для економістів

Основи трудового права
ОК
1.11

ОК
1.12

ОК
1.13

ОК
1.14

Менеджмент

+

ОК
1.10

Статистика для економістів

ОК
1.9

Макроекономіка

ОК
1.8

Мікроекономіка

Основи "зеленої"
економіки

ОК
1.7

Науковий образ світу

ОК
1.6

Філософія

ОК
1.5

Історія менеджменту

ОК
1.4

Іноземна мова професійної
спрямованості

ОК
1.3

Історія економіки та
економічної думки

ОК
1.2

Економічна теорія

Українська та зарубіжна
культура

ОК
1.1

Вища математика для
економістів (базовий
рівень)
Сучасні інформаційні
технології в економіці

Вступ до університетських
студій

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ОК
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ОК
1.16

ОК
1.17
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ПРН 13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною
мовами.
ПРН 14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до
стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько
свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та
міжкультурності.
ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення,
відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом
лідера.
ПРН 18. Демонструвати знання концепцій, функцій, видів, інструментів
маркетингу та показувати навички підготовки й обґрунтування маркетингового
забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності.
ПРН 19. Демонструвати навички пошуку формування, використання та розвитку
персоналу організації та її окремих підрозділів.
ПРН 20. Застосовувати інструментарій стратегічного управління для стратегічної
розробки набору стратегій розвитку підприємства та його функціональних сфер.
ПРН 21. Формувати стратегію і тактику управління реальними та фінансовими
інвестиціями в умовах динамічного ринкового середовища, розробляти ефективні
інвестиційні рішення та розв’язувати комплексні управлінські проблеми в галузі
інвестиційної діяльності.
ПРН 22. Обґрунтовувати програми розширеного відтворення і розвитку
національних організацій різних видів економічної діяльності на інноваційній
основі.
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1.13

ОК
1.14

Менеджмент

ОК
1.12

Статистика для економістів

ОК
1.11

Макроекономіка

ОК
1.10

Філософія

ОК
1.9

Історія менеджменту

ОК
1.8

Теорія ймовірностей та математична
статистика для економістів

ОК
1.7

Основи трудового права

ОК
1.6

Мікроекономіка

Іноземна мова професійної
спрямованості

ОК
1.5

Основи "зеленої" економіки

Історія економіки та економічної
думки

ОК
1.4

Науковий образ світу

Сучасні інформаційні технології в
економіці

ОК
1.3

Вища математика для економістів
(базовий рівень)

ОК
1.2

Економічна теорія

Українська та зарубіжна культура

Вступ до університетських студій
ОК
1.1

ОК
1.15

ОК
1.16

ОК
1.17
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ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ПРН 2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності
та
примножувати
досягнення
суспільства,
використовувати різні види та форми рухової
активності для ведення здорового способу життя.
ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій
менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та
обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер
діяльності організації.
ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу
інформації, розрахунку показників для обґрунтування
управлінських рішень.
ПРН
7.
Виявляти
навички
організаційного
проектування.
ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для
забезпечення ефективності діяльності організації.
ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства,
командної роботи.
ПРН 10. Мати навички обґрунтування дієвих
інструментів мотивування персоналу організації.
ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та
здійснення комунікації у різних сферах діяльності
організації.
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні
наслідки функціонування організації.

ОК
1.30

Організація та
управління
нововведеннями

ОК
1.29

Інформаційні системи
у менеджменті

ОК
1.28

Курсова робота
"Менеджмент
організацій"
Курсова робота"
Управління
персоналом"
Виробнича практика

ОК
1.27

Комплексний
підсумковий іспит

ОК
1.26

Кваліфікаційна робота
бакалавра

ОК
1.25

Соціально-політичні
студії

ОК
1.24

Стратегічне
управління

ОК
1.23

Економетрика

ОК
1.22

Міжнародна
економіка
Управління
персоналом
Інвестиційний
менеджмент
Прийняття
управлінських рішень

Інвестування

Економіка
підприємства
ОК
1.21

Бухгалтерський облік

ОК
1.20

Страхування

ОК
1.19

Маркетинг

Менеджмент
організацій

Фінанси
ОК
1.18

ОК
1.31

ОК
1.32

ОК
1.33

ОК
1.34

ОК
1.37

ОК
1.38

ОК
1.35
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1.36
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ПРН 13. Спілкуватись в усній та письмовій формі
державною та іноземною мовами.
ПРН 14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати
себе та членів команди до стресової ситуації,
знаходити засоби до її нейтралізації.
ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально
відповідально та громадсько свідомо на основі
етичних
міркувань
(мотивів),
повагу
до
різноманітності та міжкультурності.
ПРН 16. Демонструвати навички самостійної
роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових
знань, бути критичним і самокритичним.
ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально
та/або в групі під керівництвом лідера.
ПРН 18. Демонструвати знання концепцій,
функцій, видів,
інструментів
маркетингу
та
показувати навички підготовки й обґрунтування
маркетингового забезпечення розвитку бізнесу в
умовах невизначеності.
ПРН
19.
Демонструвати
навички
пошуку
формування, використання та розвитку персоналу
організації та її окремих підрозділів.

+
+

Інформаційні системи у
менеджменті

Організація та управління
нововведеннями

ОК
1.31

Виробнича практика

ОК ОК
1.29 1.30

Курсова робота" Управління
персоналом"

ОК
1.28

Курсова робота
"Менеджмент організацій"

ОК
1.27

Кваліфікаційна робота
бакалавра
Комплексний підсумковий
іспит

ОК
1.26

Соціально-політичні студії

ОК
1.25

Стратегічне управління

ОК
1.24

Прийняття управлінських
рішень
Економетрика

Інвестиційний менеджмент

ОК
1.23

Управління персоналом

ОК
1.22

Бухгалтерський облік

Страхування

Економіка підприємства
ОК
1.21

Міжнародна економіка

ОК
1.20

Інвестування

ОК
1.19

Маркетинг

Менеджмент організацій

Фінанси
ОК
1.18

ОК ОК
1.32 1.33

ОК
1.34

ОК
1.35

ОК
1.36

ОК
1.37

ОК
1.38
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ПРН
20.
Застосовувати
інструментарій
стратегічного управління для стратегічної розробки
набору стратегій розвитку підприємства та його
функціональних сфер.
ПРН 21. Формувати стратегію і тактику управління
реальними та фінансовими інвестиціями в умовах
динамічного ринкового середовища, розробляти
ефективні інвестиційні рішення та розв’язувати
комплексні управлінські проблеми в галузі
інвестиційної діяльності.
ПРН 22. Обґрунтовувати програми розширеного
відтворення і розвитку національних організацій
різних видів економічної діяльності на інноваційній
основі.
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