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2. Загальна характеристика 
 

Повна назва закладу 
та структурного 
підрозділу 

ТОВ «ВНЗ «Амерікан Юніверсіті Київ» 
Кафедра бізнесу та менеджменту 
 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 
Ступінь вищої освіти 
та назва мовою 
оригіналу 

Магістр 
Магістр з глобал менеджменту (освітня програма «Глобал 
менеджмент») 

Назва галузі знань 07 Управління та адміністрування 
Назва спеціальності 073 Менеджмент 
Офіційна назва 
освітньо-професійної 
програми та 
спеціалізації (за 
наявності) 

«Глобал менеджмент» 

Тип диплому та обсяг 
освітньо-професійної 
програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС 
 

Наявність акредитації  ОПП не акредитована 
Вимоги до рівня осіб, 
які можуть розпочати 
навчання за освітньою 
програмою 

Наявність ступеня «бакалавр»  

Мова(и) навчання Українська, англійська 
Форма здобуття освіти очна  
Термін здобуття освіти 1 рік 4 місяці 
Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньо-професійної 
програми 

https://auk.edu.ua 
 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 
рівень 

Мета освітньої 
програми 

Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних 
ефективно застосовувати управлінські та лідерські якості при 
вирішенні практичних проблем та розробці і реалізації 
стратегій управління міжнародним бізнесом в економічному 
середовищі, яке постійно змінюється, з використанням 
інноваційних методів та унікальних знань. 

Предметна область Об’єкт вивчення: є управління організаціями та їх 
підрозділами за невизначеності умов і вимог.  
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та 
вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у сфері управління організаціями на засадах 
оволодіння системою компетентностей, зокрема в 
міжнародному бізнесі. 
Теоретичний зміст предметної області: 

− інноваційні концепції та системи менеджменту; 

https://auk.edu.ua/


− функції, методи, технології управління організаціями та 
їх підрозділами; 
− методологія наукових досліджень; 
− парадигми, закони, закономірності, принципи історичні 

передумови розвитку глобального менеджменту;  
− поняття, категорії, концепції системного, ситуаційного, 

адаптивного, менеджменту, соціально-поведінкових та 
економічних наук; 
− крос-культурні розуміння основних компонентів для 

вивчення глобального менеджменту. 
Методи, методики, технології та інструменти: 

− загальнонаукові та специфічні методи дослідження 
(розрахунково-аналітичні,  експертного оцінювання, 
фактологічні, документальні тощо); 

− методи та інструменти наукового дослідження у сфері 
менеджменту (методи маркетингових досліджень; 

− методики, технології та інструменти менеджменту 
(стратегічне управління, управління змінами, проектне 
управління, управління знаннями, корпоративне управління, 
тощо); 

− інформаційно-комунікаційні технології управління 
організаціями та їх підрозділами; 

− методи економічної діагностики; методи прогнозування 
і планування; методи проектування організаційних структур 
управління; методи контролю; методи оцінювання соціальної, 
організаційної та економічної ефективності в менеджменті 
тощо); методи менеджменту (адміністративні, економічні,  
технологічні); технології обґрунтування управлінських рішень 
(економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень 
тощо). 

Орієнтація освітньо-
професійної програми 

Освітньо-професійна для магістра; 
Освітньо-наукова (магістра, доктора філософії) 
Програма має прикладну орієнтацію 

Основний фокус 
освітньо-професійної 
програми та 
спеціалізації (за 
наявності) 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 
менеджменту з посиленою спрямованістю на глобальний 
менеджмент бізнес-організацій.  
Ключові слова: Глобальний менеджмент, міжнародний бізнес, 
лідерство в глобальному бізнесі, інноваційні методи 
управління, крос-культурна взаємодія, стратегії  світового 
розвитку; глобальна конкуренція.    

Особливості освітньо-
професійної програми  
 

Програма  орієнтована на підготовку менеджерів і керівників  
підрозділів підприємств різних форм власності та галузей 
економіки з новим глобальним підходом до управління.   
Передбачає глибоку підготовку практично-орієнтованих курсів 
та проведення тренінгових занять з глобального менеджменту.  
Відмінність програми від інших - формування професійних 
компетенцій  з врахуванням сучасних тенденції розвитку теорії 
та практики глобального менеджменту з використанням 
сучасних інноваційних методів управління та баз даних.  
 



Працевлаштування 
випускників 

Працевлаштування можливе на підприємствах будь-якої 
організаційно-правової форми. підготовлені до роботи за 
національним класифікатором ДК 003:2010, затвердженим 
наказом Держстандарту України від 28.07.2010 № 327: 
− Керівники підприємств, установ та організацій: 12. 
− Керівники виробничих та інших основних підрозділів: 122. 
− Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій 
та їх підрозділів: 14.  
Споріднені первинні посади: заступник директора  
департаменту - начальник відділу, консультант із 
зовнішньоекономічних питань, керівник проєктів та програм у 
сфері матеріального (нематеріального) виробництва. 

Подальше навчання  Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 
- докторські програми PhD.  
Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної 
освіти. 

3. Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання  

Підходи до навчання: студентоцентроване навчання; 
самонавчання; професійно-орієнтоване навчання, фахові 
тренінги. Комбінація традиційних та нетрадиційних методів 
навчання: тематичні, проблемні, оглядові лекції, в тому числі 
за участю фахівців-практиків; проведення практичних занять, 
семінарів, презентацій, дискусій; застосування методу кейс-
стаді із розв’язанням реальних завдань, вирішення 
розрахунково-аналітичних та творчих завдань; робота в малих 
групах, самостійна та командна робота; підготовка та захист 
курсових робіт; проходження виробничих практик, проведення 
фахових тренінгів; консультації викладачів, участь у науково-
практичних конференціях, круглих столах тощо.  
Методи, методики та технології:  
- загальнонаукові та специфічні методи дослідження 
(розрахунково-аналітичні, економікостатистичні, економіко-
математичні, експертного оцінювання, фактологічні, 
соціологічні, документальні, балансові тощо); 
 - методи реалізації функцій менеджменту (методи 
маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; 
методи прогнозування і планування; методи проектування 
організаційних структур управління; методи мотивування; 
методи контролювання; методи оцінювання соціальної, 
організаційної та економічної ефективності в менеджменті 
тощо); 
 - методи менеджменту (адміністративні, економічні, 
соціально-психологічні, технологічні); технології 
обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, 
імітаційне моделювання, дерево рішень тощо). Інструментарій 
та обладнання: інформаційно- комунікаційне обладнання та 
цифрові технології, що використовуються в управлінні 
ланцюгами постачання. 

 Оцінювання Усні та письмові екзамени, курсові роботи  (проекти), есе, 
презентації, ділові та рольові ігри,  ситуаційні завдання, 



участь у наукових  товариствах, практика і стажування на  
підприємствах, кваліфікаційний екзамен, захист  
кваліфікаційної магістерської роботи. Використовується 
накопичувальна бально-рейтингова система, яка 
передбачає оцінювання всіх видів аудиторної та 
позааудиторної роботи здобувачів освіти під час вивчення 
навчальної дисципліни.  
Підсумкове оцінювання знань здійснюється за 100-
бальною шкалою та  за національною шкалою. Форми 
контролю  визначаються за кожною освітньою 
компонентою програми.  

4. Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 
компетентність (ІК) 
 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі  і 
проблеми у сфері міжнародного менеджменту або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 
і вимог.  

Загальні 
компетентності (ЗК) 
 

ЗК01. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК02. Здатність спілкуватися з представниками різних 
професійних груп та у міжнародному контексті. 
ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій для пошуку, оброблення,  аналізу  інформації з 
різних джерел та прийняття рішень. 
ЗК04. Здатність організовувати та мотивувати людей та 
рухатись до спільної мети. 
ЗК05. Здатність діяти на основі етичних міркувань соціально 
відповідально і свідомо. 
ЗК06. Вміння виявляти  та вирішувати проблеми, генерувати 
нові ідеї. 
ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, 
опрацювання, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків 
між явищами та процесами. 
ЗК08. Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 
своїх знань. 
ЗК09. Здатність діяти свідомо та соціально-відповідально на 
основі принципів академічної доброчесності. 
ЗК10. Здатність до управління соціально-економічними 
конфліктами та уміння самостійно вирішувати найбільш 
типові конфліктні ситуації. 

Спеціальні (фахові 
предметні) 
компетентності  

ФК01. Вміння обирати та використовувати концепції, методи 
та інструментарій менеджменту у відповідності до визначених 
цілей та міжнародних стандартів управління. 
ФК02. Встановлювати критерії, за якими організація визначає 
подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати 
відповідні  стратегії та плани. 
ФК03. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя 
та ефективного само менеджменту. 
ФК04. Здатність до ефективного використання та розвитку 
людських ресурсів в організації. 

 



ФК05. Вміння створювати та організовувати ефективні 
комунікації в процесі управління. 
ФК06. Навички формування та демонстрації лідерських 
якостей. 
ФК07. Здатність розробляти проекти та управляти ними, 
виявляти ініціативу та підприємливість. 
ФК08. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 
організації, приймати ефективні управлінські рішення та 
забезпечувати їх реалізацію.. 
ФК09. Здатність до прийняття рішень у складних і  
непередбачуваних умовах  організації та управління 
міжнародним  бізнесом, що потребує застосування нових 
підходів в управлінні, здійсненні аналізу та прогнозуванні 
попиту та оцінки ризиків. 
ФК10. Здатність проводити економічну оцінку  ефективності 
функціонування бізнесу, визначати умови та наслідки 
фінансової взаємодії суб’єктів міжнародного підприємництва; 
ФК11. Вміння синхронізувати та координувати бізнес-
процеси, розраховувати параметри їх функціонування та 
розвитку з використанням різних моделей. 
ФК12. Вміння виявляти джерела втрат та резерви підвищення 
ефективності бізнес-процесів в глобальних транснаціональних 
компаніях, забезпечувати прозорість ресурсного та 
інформаційного обміну. 

5. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання 

 
Програмні результати 
навчання (РН) 

ПРН01. Володіння концептуальними та методологічними знаннями 
в галузі менеджменту та бути здатними застосовувати їх в  
професійній діяльності. 
ПРН02. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах 
державною та іноземною мовами. 
ПРН03. Обґрунтовувати та управляти глобальними проєктами, 
генерувати підприємницькі ідеї. 
ПРН04. Вміти формувати тактичні та стратегічні плани управління 
міжнародним бізнесом з урахуванням глобальних економічних 
процесів. 
ПРН05. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 
всередині колективу, з представниками різних професійних груп та 
в міжнародному контексті. 
ПРН06. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 
інформаційні системи для вирішення задач управління в 
глобальному менеджменті. 
ПРН07. Мати навички формування, прийняття, забезпечення та  
реалізації управлінських рішень на основі етичних міркувань та 
соціально відповідальна. 
ПРН08. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у 
команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для 
вирішення професійних задач. 
ПРН09. Планувати власну кар’єру, встановлювати власні життєві 
цілі та здійснювати самоменеджмент. 
ПРН10. Вміти здійснювати ідентифікацію проблем при управлінні 
міжнародним бізнесом та обґрунтовувати методи їх вирішення. 



ПРН11. Вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх 
інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних 
стандартів та рекомендацій моделей досконалості. 
ПРН12. Практикувати використання сучасних цифрових технологій 
для аналізу великих баз даних, при здійсненні оцінки ризиків 
виходу на міжнародні ринки,  з метою  отримання конкурентних 
переваг у світовій економіці. 
ПРН13. Вміти виявляти ризики в управлінні міжнародним 
бізнесом, приймати рішення щодо їх запобігання та забезпечення 
безпеки у відповідності до міжнародних стандартів. 
ПРН14. Застосовувати маркетингових підходи для аналізу ринку 
споживачів та B2B клієнтів, а також вирішення етичних проблем, 
що виникають у глобальному маркетингу. 

6. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
Форми атестації 
здобувачів вищої 
освіти 

Захист кваліфікаційної роботи 

Вимоги до 
кваліфікаційної 
роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної 
задачі або проблеми в сфері управління. що потребує 
здійснення досліджень і характеризується комплексністю і 
невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів 
економічної науки.  
Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 
плагіату, фальсифікації, фабрикації. 
 Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному 
сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у 
репозиторії ТОВ «ВНЗ «Амерікан Юніверсіті Київ». 

Вимоги до публічного 
захисту (демонстрації)  

Захист кваліфікаційної роботи магістра здійснюється відкрито 
і публічно за допомогою презентації, розробленої у програмі 
Microsoft Office Power Point (кількість слайдів – не менше 10). 

7. Ресурсне забезпечення та академічна мобільність 
 

Кадрове забезпечення Науково-педагогічні працівники, що забезпечують 
реалізацію освітньо-професійної програми, мають 
наукові ступені та/або вчені звання; за кваліфікацією 
відповідають профілю і напряму дисциплін, що 
викладаються; мають необхідний стаж наукової, 
науково-педагогічної та досвід практичної роботи.  
До викладання навчальних дисциплін також 
залучаються професіонали з досвідом дослідницької, 
управлінської, інноваційної, творчої та фахової 
роботи, які мають успішні результати в бізнесі та 
відповідну освіту. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Аудиторний фонд включає спеціалізовані та 
комп’ютерні кабінети, мультимедійні аудиторії.  
Бібліотека, у тому числі читальний зал, пункт 
харчування, конференц-зал, гуртожиток. Доступ до 
мережі Інтернет.  
Комп’ютерні робочі місця, обладнання, 
устаткування, програмне забезпечення, необхідне 
для виконання навчальних планів. 



Інформаційне та навчально-
методичне забезпечення 

Офіційний веб-сайт закладу освіти https://auk.edu.ua  
містить інформацію про освітні програми, освітню, 
наукову і організаційну діяльність, структурні 
підрозділи, правила прийому, контакти тощо. 
Забезпеченість бібліотеки підручниками, 
довідковою та навчально-методичною літературою, 
вітчизняними та закордонними фаховими 
періодичними виданнями відповідного або 
спорідненого профілю, в тому числі в електронному 
вигляді. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань англійською мовою 
відповідного або спорідненого профілю. 
Електронний ресурс закладу освіти, який містить 
навчально-методичні матеріали з навчальних 
дисциплін навчального плану. 
Наявність навчально-методичного забезпечення: 
1. Навчальний план. 
2. Робочі програми з навчальних дисциплін 
навчального плану та/або силабуси навчальних 
дисциплін. 
3. Комплекс навчально-методичного забезпечення з 
навчальних дисциплін навчального плану (конспект 
або розширений план лекцій), плани практичних 
(семінарських) занять, завдання для лабораторних 
робіт, самостійної роботи, питання, завдання або 
кейси для поточного та підсумкового контролю 
знань і вмінь студентів, контрольної роботи тощо. 
4. Робоча програма переддипломної практики. 
5. Методичні матеріали проведення атестації 
здобувачів освіти. 

Національна кредитна 
мобільність  
 

Національна кредитна мобільність може 
здійснюватися відповідно до угод Університету з 
іншими закладами вищої освіти України і 
реалізовуватися здобувачами вищої освіти за 
освітньою програмою у закладах вищої освіти 
(наукових установах) – партнерах Університету в 
межах України.  

Міжнародна кредитна 
мобільність  
 

Може реалізовуватися здобувачами вищої освіти за 
освітніми програмами відповідно до укладених угод 
з партнерами Університету поза межами України.  

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти  

Передбачається. 

 
8. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 
 
У ТОВ «ВНЗ «Амерікан Юніверсіті Київ» функціонує система забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 
якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

https://auk.edu.ua/


2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в 
будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково- 
педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 
освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 
освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 
плагіату у наукових працях працівників закладу освіти і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів.  
 У ТОВ «ВНЗ «Амерікан Юніверсіті Київ» система забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 
якості) за поданням закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із 
забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами 
оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам 
до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і 
рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 

 
9. Перелік нормативних документів, на яких базується  

освітньо-професійна програма 
 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII: База даних «Законодавство 
України». ВР України. URL:http:zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Закон України «Про освіту»: База даних «Законодавство України». ВР України. URL:http: 
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

3. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010. База даних 
«Законодавство України». ВР України. URL:http: zakon.rada.gov.ua/laws/show/327609-10. 

4. Національна рамка кваліфікацій: Постанова Кабінету Міністрів України № 1341 від 23.11.2011. 
База даних «Законодавство України». ВР України. URL:http:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011 

5. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України. База даних «Законодавство України». ВР 
України. URL:http:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п 

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. 
URL:http://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf 

Корисні посилання: 
7. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG). URL: http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-
andguidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf . 

8. Data for SustainableDevelopment Goals.ISCED (MCKO) 2011. URL: http: 
www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf 

9. Data for SustainableDevelopment Goals.ISCED-F (MCKO-Г) 2013. URL: http:// 
www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of- educationtraining-2013.pdf. 
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Таблиця 1 
Перелік компонентів освітньо-професійної програми 

Код Назва освітнього компонента (навчальна 
дисципліна, курсовий проект (робота), вид 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумкового 

контролю 

Семестр 

1. Обов’язкові  компоненти 
1.1. Цикл загальної підготовки 15   
ОК01 Ділова англійська мова  9 Екзамен 1,2 
ОК02 Глобальне лідерство та персональний розвиток  6 Екзамен 2 
1.2. Цикл професійної підготовки 36   
ОК03 Навігація в глобальному та регіональному бізнес 

середовищі  
6 Екзамен 1 

ОК04 Управління фінансовою взаємодією в 
глобальному менеджменті  

6 Екзамен 1 

ОК05 Глобальний маркетинг та аналіз даних 6 Екзамен 2,3 
ОК06 Глобальне підприємництво та розвиток сталого 

бізнесу  
6 Екзамен 2 

ОК07 Управління глобальними проектами  6 Екзамен 2 
ОК08 Глобальне організаційний консалтинг  6 Екзамен 3 

Практична підготовка 

ОК09 Переддипломна практика 12 Диференційований залік 3 

Атестація здобувачів вищої освіти 

ОК10 Кваліфікаційна робота 3 Диференційований 
захист 

3 

Загальний обсяг обов'язкових компонент  66   
2. Вибіркові компоненти* 

2.1. Цикл загальної підготовки 6   
ВК01 Дисципліна 1 Каталог  3 Екзамен 1 
ВК02 Дисципліна 2 Каталог 3 Екзамен 1 
2.2. Цикл професійної підготовки 18   
ВК03 Дисципліна 3 Каталог 6 Екзамен 1 
ВК04 Дисципліна 4 Каталог  6 Екзамен 2 
ВК05 Дисципліна 5 Каталог 6 Екзамен 3 
Всього за вибірковими освітніми компонентами 24   
Загальний обсяг освітньої програми 90   

 
* Вибір навчальних дисциплін та створення індивідуальної освітньої траєкторії 

регламентується законом України «Про вищу освіту» та внутрішніми нормативними документами . 
Вибіркові компоненти обираються здобувачами вищої освіти із загальноуніверситетського каталогу 
та каталогу альтернативних вибіркових дисциплін 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 
Загальний розподіл кредитів ЄКТС за блоками та циклами 

 
Цикл підготовки Кількість кредитів ЄКТС / % від загальної кількості 

кредитів ЄКТС 
обов’язкові освітні 

компоненти 
вибіркові освітні 

компоненти 
всього 

Цикл загальної підготовки 15/16,6% 6/6,6% 18/20% 
Цикл професійної підготовки за 
спеціальністю 
в т.ч. 
- практична підготовка 
- підсумкова атестація 

51/56,7% 
 
 

12/13,3% 
6/1,1% 

18/20% 
 
 
- 
- 

72/80% 
 
 

12/13,3% 
             6/1,1% 

Всього 66/73,3% 24/26.6% 90/100% 
 
 

10.  Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 
 

І курс 
1 семестр 

 І курс  
2 семестр 

 ІІ курс 
3 семестр  

     
ОК01. Ділова англійська 
мова 

 ОК01. Ділова 
англійська мова 

 ОК05. Глобальний 
маркетинг та аналіз 
даних 

     
ОК03. Навігація в 
глобальному та 
регіональному бізнес 
середовищі 

 ОК02. Глобальне 
лідерство та 
персональний 
розвиток 

 ОК08. Глобальне 
організаційний 
консалтинг 

     
ОК04 Управління 
фінансовою взаємодією в 
глобальному 
менеджменті 

 ОК05. Глобальний 
маркетинг та аналіз 
даних 

 
ОК09. Переддипломна 
практика 

     

 

ОК06. Глобальне 
підприємництво та 
розвиток сталого 
бізнесу 

 
ОК10. Кваліфікаційна 
робота 

    

 
ОК07. Управління 
глобальними 
проектами 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 3 
Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньо-професійної програми 
 

Перелік 
компетен- 
тностей 

Обов’язкові компоненти ОП 
 

Вибіркові компоненти 
ОП 

ОК01 ОК02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 ВК01 ВК02 … ВКn 
ЗК01   +  +   + + +     
ЗК02 + +  + + +  + + +     
ЗК03   + + + + + + + +     
ЗК04  +  + + + +  + +     
ЗК05  +  + + + +  + +     
ЗК06     +  + + + +     
ЗК07   + + + +  + + +     
ЗК08 + +       + +     
ЗК09  +       + +     
ЗК10  +     + + + +     
ФК01    +  + +  + +     
ФК02     + + + + + +     
ФК03 + +       + +     
ФК04         + +     
ФК05 + +   +    + +     
ФК06  +       + +     
ФК07       + + + +     
ФК08   +   + + + + +     
ФК09    +  + +  + +     
ФК10    +    + + +     
ФК11   +   + + + + +     
ФК12    + +  + + + +     



Таблиця 4 
Матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою 

результатів навчання та компетентностей 
 

Перелік 
компетен- 
тностей 

Обов’язкові компоненти ОП 
 

Вибіркові компоненти 
ОП 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ВК1 ВК2 … ВКn 
ПРН 1   + +   + + + +     
ПРН 2 + +    + +  + +     
ПРН 3      + + + + +     
ПРН 4    +  + +  + +     
ПРН 5 + +  +   + + + +     
ПРН 6   + + +  + + + +     
ПРН 7  +   + +  + + +     
ПРН 8  +   +  +  + +     
ПРН 9  +      + + +     

ПРН 10   +  +  +  + +     
ПРН 11    +   + + + +     
ПРН 12    + +   + + +     
ПРН 13    +    + + +     
ПРН 14     + +   + +     

 
 
 
 
 
 
 
 



 


	Загальний розподіл кредитів ЄКТС за блоками та циклами
	Кількість кредитів ЄКТС / % від загальної кількості кредитів ЄКТС
	Цикл підготовки
	всього
	вибіркові освітні компоненти
	обов’язкові освітні компоненти
	18/20%
	6/6,6%
	15/16,6%
	Цикл загальної підготовки
	72/80%
	18/20%
	51/56,7%
	Цикл професійної підготовки за спеціальністю
	в т.ч.
	- практична підготовка
	12/13,3%
	-
	12/13,3%
	- підсумкова атестація
	-
	6/1,1%
	             6/1,1%
	90/100%
	24/26.6%
	66/73,3%
	Всього

