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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ зі спеціальності 073 Менеджмент 
1 – Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 
інституту/факультету 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського», факультет менеджменту та маркетингу 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Ступінь ВО  – магістр 
Освітня кваліфікація – магістр менеджменту за ОПП «Управління у сфері 
оборонно-промислового комплексу»  

Офіційна назва ОП Управління у сфері оборонно-промислового комплексу 
Тип диплому та обсяг 
ОП 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  
термін навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Сертифікат акредитації спеціальності 
НД 1192611, дійсний до 01.07.2023 

Цикл/рівень програми НРК України – 7 рівень 
QF-EHEA – другий цикл 
ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 
Мова викладання Українська 
Термін дії ОП До наступної акредитації 
Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
освітньої програми 

fmm@kpi.ua   
http://ied.kpi.ua/uk/main/ 
osvita.kpi.ua 

2 – Мета освітньої програми 
В умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства та формування високої 
адаптивності здобувачів вищої освіти при трансформації ринку праці, підготовити професійних, 
висококваліфікованих і конкурентоздатних менеджерів з критичним мисленням і креативним 
підходом щодо прийняття управлінських рішень при обставинах турбулентного середовища 
діяльності підприємств, здатних вирішувати складні проблеми в сфері оборонно-промислового 
комплексу. 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область  Об’єкт вивчення управління організаціями та їх підрозділами.  

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати 
складні задачі та проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що 
передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризуються невизначеністю умов і вимог.  
Методи, методики та технології:  
- загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-
аналітичні, економіко-статистичні, 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: сучасне інформаційно-комунікаційне 
обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються 
у менеджменті.  

Орієнтація ОП Освітньо-професійна 

mailto:fmm@kpi.ua
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Основний фокус ОП Програма реалізує поставлені завдання щодо підготовки сучасних менеджерів 
у сфері оборонно-промислового комплексу та має експериментальний 
характер. Формування менеджерів з критичним способом мислення, здатних 
не лише застосовувати існуючі методи менеджменту та адміністрування, але й 
розробляти нові на базі сучасних наукових досягнень, орієнтуючись на сферу 
оборонно-промислового комплексу. 
Ключові слова: менеджмент, управління, оборонно-промисловий комплекс 

Особливості ОП Надання системних актуальних знань, набуття прикладних умінь та 
навичок, що забезпечують реалізацію загальних та фахових 
компетенцій у сфері оборонно-промислового комплексу на засадах 
стійкого розвитку. 
Унікальність освітньої програми обумовлена визначенням стійкого 
розвитку сфері оборонно-промислового комплексу країни на основі вивчення 
сучасного досвіду та формування власних інноваційних проектів 
розширення логістичної діяльності підприємств. 
Укладені договори про співробітництво між університетом та 
установами надають студентам можливість 
опановувати механізми прийняття управлінських рішень та 
здійснювати дослідження на основі реальних економічних показників 
Програма передбачає можливості короткострокових академічних 
стажувань за кордоном за програмами кредитної мобільності. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

84.11 - Державне управління загального характеру  
(згідно з класифікатором професій ДК 003:2010) 
- менеджер з питань регіонального розвитку сфери оборонно-промислового 
комплексу;  
- менеджер систем якості сфери оборонно-промислового комплексу;  
- менеджер-адміністратор підприємства оборонно-промислового комплексу;  
- менеджер з логістики у  сфері оборонно-промислового комплексу;  
- менеджер кадрової служби сфери оборонно-промислового комплексу;  
- менеджер з адміністративної роботи сфери оборонно-промислового 
комплексу;  
- менеджер із зв’язків з громадськістю сфери оборонно-промислового 
комплексу;  
- спеціаліст зі стратегічного планування сфери оборонно-промислового 
комплексу;  
- аналітик стратегічних проектів і програм сфери оборонно-промислового 
комплексу;  
- провідний спеціаліст у державних структурах сфери оборонно-промислового 
комплексу;  
- начальник (завідувач) підрозділу сфери оборонно-промислового комплексу;  
- начальник відділу (у складі управління) сфери оборонно-промислового 
комплексу; 
- директор (керівник) підприємства в сфері оборонно-промислового 
комплексу;  
- директор з матеріально-технічного забезпечення сфери оборонно-
промислового комплексу;  
- директор з операційної діяльності сфери оборонно-промислового 
комплексу;  
- генеральний менеджер (управитель) сфери оборонно-промислового 
комплексу. 

Подальше навчання Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні 
вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 
післядипломної освіти.   
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5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та навчання Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований. Викладання проводиться у 

формі: лекції, практичні заняття, комп’ютерні практикуми, самостійна робота з 
можливістю консультування з викладачем, курсові роботи, індивідуальні 
завдання, практика, застосування інформаційно-комунікаційних технологій (e-
learning, онлайн-лекції, дистанційні курси) за окремими освітніми 
компонентами, виконання кваліфікаційної роботи. Усім учасникам освітнього 
процесу своєчасно надається доступна та зрозуміла інформація щодо цілей, 
змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання. 

Оцінювання Поточний та семестровий контроль оцінюються відповідно до визначених 
критеріїв Рейтингової системи оцінювання.  

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері менеджменту або у 
процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;   

ЗК 2 Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

ЗК 3 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
ЗК 4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
ЗК 5 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 
ЗК 6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
ЗК 7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК 8 Здатність управляти процесами інноваційного розвитку суб’єктів господарювання з 
урахуванням особливостей їх організаційних форм; 

ЗК 9 Здатність використовувати профільовані знання і практичні навички для наукового аналізу 
та вирішення проблем у професійній сфері; 

ЗК 10 Здатність застосовувати сучасні методи наукових досліджень у професійній сфері; 

ЗК 11 
Здатність аналізувати тенденції міжнародного економічного розвитку країн і прогнозувати 
економічних подій у світі; організації та розроблення заходів управління процесами 
міжнародної економічної діяльності регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів; 

ЗК 12 Здатність до професійної комунікації в сфері оборонно-промислового комплексу 
іноземною мовою; 

ЗК 13 

Здатність використовувати теоретичні та методологічні основи управління процесами 
інноваційного розвитку суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу, 
особливості організаційних форм інноваційних компаній, їхню тактику та політику на 
різних етапах життєвого циклу виробів і організацій. 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, 
в тому числі відповідно до визначених цілей та міжнародних стандартів;   

ФК 2 
Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація 
визначає подальші напрями розвитку, розробляти та реалізовувати відповідні стратегії та 
плани;  

ФК 3 Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;  
ФК 4 Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;  
ФК 5 Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;  
ФК 6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх у процесі управління людьми;  
ФК 7 Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;  
ФК 8 Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.  

ФК 9 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні 
управлінські рішення і забезпечувати їх реалізацію;  

ФК 10 Здатність до управління організацією та її розвитком; 
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ФК 11 Здатність планувати та розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її 
інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення; 

ФК 12 Здатність розробляти заходи з управління процесами міжнародної економічної діяльності 
регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів; 

ФК 13 Здатність застосовувати сучасні методи наукових досліджень у професійній сфері; 
ФК 14 Здатність використовувати навички публічних наукових комунікацій; 
ФК 15 Здатність організовувати та проводити науково-дослідну та аналітичну роботу;  
ФК 16 Здатність формувати науково-обґрунтовані ефективні стратегії в професійній діяльності; 

ФК 17 
Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування ефективних 
стратегій в економічній діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу; 

ФК 18 
Здатність до використання положень міжнародних і національних стандартів у 
професійній діяльності; 

ФК 19 
Здатність розуміння умов, факторів і механізмів досягнення високих конкурентних 
позицій суб’єктів міжнародних економічних відносин на світовому ринку; 

ФК 20 

Здатність розробляти, економічно обґрунтовувати та впроваджувати в практику діяльності 
організації проектні рішення з метою забезпечення належного рівня ефективності 
використання різних видів ресурсів, підвищення рівня прибутковості та формування 
передумов розвитку потенціалу міжнародної діяльності. 

7 – Програмні результати навчання 
Результати навчання 

РН 1 

Економічної сутності інтелектуальної власності та її основних категорій; процедури 
патентування в Україні та у світі; структури державного регулювання 
інтелектуальної власності в Україні; основних  підходів і методів щодо оцінювання 
можливості комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності; міжнародних 
конвенцій та положень щодо захисту об’єктів інтелектуальної власності; 

РН 2 

Методів аналізу зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства; принципів 
і методів розробки стратегії підприємства; сучасної методології стратегічного 
управління підприємством; 

РН 3 

Тенденцій міжнародного економічного розвитку країн і прогнозування 
економічних подій у світі; організації та розроблення заходів управління 
процесами міжнародної економічної діяльності регіонів, галузей, міжгалузевих 
комплексів; 

РН 4 

Методологічних підходів до побудови та застосування економіко-математичних 
моделей та методів аналізу реальних економічних процесів і управління 
економічними об’єктами на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях в умовах 
ринкової економіки; 

РН 5 

Закономірностей глобальної корпоратизації бізнесу; генезису глобальної 
економічної інтеграції; характеру, форми, моделі та конкурентні переваги 
регіональної економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку; динаміки 
процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку; форми та 
механізмів соціалізації глобальної економіки; механізмів та інструментаріїв 
антициклічного регулювання економік у глобальній системі; механізмів 
глобального ринку; напрямів інтеграції України в глобальний економічний простір; 
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РН 6 

Методологічних основ фінансового менеджменту; особливостей управління 
фінансовими ризиками; методів нейтралізації фінансових ризиків у 
підприємницькій діяльності суб'єкта господарювання; застосування інструментів 
антикризового управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, 
активами; методики визначення вартості капіталу та опанування способів 
оптимізації його структури тощо; 

РН 7 

Основних процесів інформаційних технологій забезпечення управлінської 
діяльності; визначення критеріїв вибору та застосування інформаційно-
комунікаційних мереж і їх складових у забезпеченні управлінської та 
адміністративної діяльності; вивчення вимог щодо сучасної постановки завдань 
захисту інформації; визначення стратегії захисту інформації; ознайомлення із 
класифікацію і змістом загроз інформації; методи визначення вимог до захисту 
інформації; вивчення засобів і систем захисту інформації; методи захисту 
інформації в персональних комп’ютерах і мережах ЕОМ; 

РН 8 

Основних категорії договірного права; порядку укладання договорів зі специфікою 
сфери оборонно-промислового комплексу; особливості змісту окремих видів 
договорів у виробничо-комерційній діяльності підприємств оборонно-
промислового комплексу; порядок притягнення до юридичної відповідальності 
суб’єктів договірних відносин за порушення умов договору; 

РН 9 

Знання взаємовідносин між суб’єктами комерційної діяльності, спеціальних 
методик, що є основою комерційної дипломатії; уніфікованих міжнародних 
правил торгівлі товарами, послугами, об`єктами інтелектуальної власності; форм і 
методів комерційної дипломатії у процесі формування та реалізації торгової 
політики країни; процесуальних механізмів СОТ з урегулювання торгових 
суперечок та огляду торгових політик країн-членів;  

РН 10 

Сутності та значення митної справи, єдиної системи митних органів, їх функцій, 
прав та обов’язків, форм і методів діяльності; методів дослідження митної 
діяльності; 

РН 11 

Особливості здійснення міжнародної інвестиційної діяльності в різних сегментах 
ринку інвестиційних ресурсів; термінології, пов’язані з міжнародною інвестиційною 
діяльністю;  особливостей функціонування окремих сегментів ринку інвестиційних 
ресурсів; систему знань щодо особливостей здійснення інвестиційної діяльності в 
різних країнах світу; 

РН 12 

Основних положень економічного механізму міжнародної науково-технічної 
діяльності; призначення та основні характеристики елементів міжнародного 
співробітництва; методів аналізу ефективності здійснення виробничо-комерційної 
діяльності у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва; 

РН 13 
Теоретико-методологічних, методичних та організаційних підходів до формування 
засад сталого розвитку країн в умовах глобалізації та стратегій його реалізації; 

РН 14 

Базової професійно-орієнтованої лексики; основ ділової іноземної мови за фахом; 
основної структури та функцій іноземної мови, що необхідні для оволодіння 
усними та письмовими формами професійного спілкування, для того щоб досягти 
порозуміння зі співрозмовником на професійні теми; 
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РН 15 

Основних технологій  організації інформаційного забезпечення аналітичної 
діяльності в сфері оборонно-промислового комплексу;  методів аналізу та 
оцінювання процесів розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу, 
складових їх економічного потенціалу, діагностування кризових явищ; 

РН 16 

Загальних закономірностей, методів і способів наукового дослідження, методів 
інформаційно-економічної підтримки прийняття управлінських рішень; технологій 
наукової творчості; 

РН 17 

Знання документів, класифікацій та сфер використання міжнародних і 
національних стандартів професійної діяльності (сфера оборонно-промислового 
комплексу), галузевих особливостей функціонування підприємств оборонно-
промислового комплексу; 

РН 18 

Економічних закономірностей формування напрямів і форм міжнародної торгівлі; 
практики наднаціонального регулювання міжнародних торговельних відносин; 
інтересів і потреб господарських суб'єктів України у стосунках з іншими суб'єктами 
країн світу; 

РН 19 

Механізмів організації, планування, регулювання та управління зовнішньо-
економічною діяльністю підприємств оборонно-промислового комплексу; 
принципів менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств оборонно-
промислового комплексу; вимог законодавства щодо форм і термінів взаємних 
розрахунків між контрагентами при реалізації зовнішньоекономічних операцій в 
сфері оборонно-промислового комплексу; 

РН 20 

Знання класифікацій інноваційної продукції, особливостей її запуску у 
виробництво та експлуатації, документальне оформлення інноваційної продукції, 
життєвий цикл продукції, знання нормативно-правової бази, що стосується 
інноваційної продукції; 

РН 21 

Знання процедури проведення маркетингового дослідження на національному та 
міжнародному рівнях, методів та інструментарію маркетингу продукції оборонно-
промислового комплексу; 

РН 22 
Проблем і процесів, що відбуваються у суспільстві, способів і форм комунікації, 
усвідомлення цілей у професійному особистісному розвитку; 

РН 23 

Глобальних пріоритетів забезпечення конкурентоспроможності підприємств 
оборонно-промислового комплексу; конкурентних механізмів формування і 
розвитку глобальної конкурентоспроможності суб’єктів оборонно-промислового 
комплексу; перспектив і напрямів забезпечення високого конкурентного статусу 
України у глобальному економічному просторі. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності для відповідного рівня ВО (додаток 2 до 
Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів 
України від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України №347 від 10.05.2018 р. 
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Матеріально-технічне 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного 
забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО (додаток 4 до 
Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів 
України від 30.12.2015 р. № 1187  із змінами, внесеними згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України №347 від 10.05.2018 р. 
Використання обладнання: навчальні приміщення з мультимедійними 
проекторами, комп’ютерна техніка з відповідним програмним 
забезпеченням.  

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та 
інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня 
ВО (додаток 5 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187  із змінами, 
внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №347 від 
10.05.2018 р.  
Користування Науково-технічною бібліотекою КПІ ім. Ігоря 
Сікорського 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

Можливість при укладанні відповідних договорів. 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

1) Еразмус  
2) 01.09.2017  отримала грант від Jean Monnet Fund  на 3 роки по 
проекту «European business models: transformation, harmonization and 
implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-
MODULE), який передбачає залучення студентів. 

Навчання іноземних 
здобувачів ВО 

Викладання за умовою володіння українською мовою – навчання в 
загальних групах, або в окремих групах із викладанням англійською 
мовою. 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Код  
Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи,  
практики, кваліфікаційна робота) 

Кіль
кіст

ь 
кре
диті

в 
ЄКТ

С 

Форма підсумко-
вого контролю 

Нормативні освітні компоненти ОП 

Цикл загальної підготовки 

ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство  5 екзамен 

ЗО 2 Геополітика та сталий розвиток 3 залік 

ЗО 3 Практичний курс іншомовного ділового спілкування 3 залік 

ЗО 4 Менеджмент підприємств оборонно-промислового комплексу 3 залік  

ЗО 5 Методи прийняття рішень в умовах глобалізації 4 екзамен 

ЗО 6 Міжнародні стратегії економічного розвитку 4 екзамен 

ЗО 7 
Курсова робота з міжнародних стратегій економічного 
розвитку 

1 залік 

ЗО 8 Глобальна економіка 5 екзамен 

ЗО 9 Курсова робота з глобальної економіки 1 залік 

ЗО 10 Фінансовий менеджмент 5 екзамен 

Цикл професійної підготовки 

ПО 1 Міжнародне договірне право 3 залік 

ПО 2 Комерційна дипломатія 3 залік 

ПО 3 Митна справа 3 залік 

ПО 4 Міжнародні та національні стандарти професійної діяльності 4 залік 

ПО 5 Міжнародна торгівля 3,5 екзамен 

ПО 6 Курсова робота з міжнародної торгівлі 1 залік 

ПО 7 Управління зовнішньоекономічною діяльністю 4,5 екзамен 

Дослідницький (науковий) компонент 

ПО 8 Основи наукових досліджень 3 залік 

ПО 9 Інформаційна безпека та захист приватності 3 залік 
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Код  
Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи,  
практики, кваліфікаційна робота) 

Кіль
кіст

ь 
кре
диті

в 
ЄКТ

С 

Форма підсумко-
вого контролю 

ПО 10 Міжнародне науково-технічне співробітництво 4 Екзамен 
 

Вибіркові освітні компоненти ОП 

Цикл професійної підготовки 

ПВ 1 Освітня компонента 1 Ф-Каталогу 4 залік 

ПВ 2 Освітня компонента 2 Ф-Каталогу 4 залік 

ПВ 3 Освітня компонента 3 Ф-Каталогу 4 залік 

ПВ 4 Освітня компонента 4 Ф-Каталогу 4 залік 

ПВ 5 Освітня компонента 5 Ф-Каталогу 4 залік 

ПВ 6 Освітня компонента 6 Ф-Каталогу 4 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів: 66 

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 24 
Обсяг освітніх компонентів, що забезпечують здобуття компетентностей 

визначених СВО 66 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 



3. СТРУКТУРО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 
ЗО 1 

Інтелектуальна власність та 
патентознавство 

ЗО 4 
Менеджмент підприємств оборонно-
промислового комплексу 

ПО 3 Митна справа 

ПО 4 
Міжнародні та національні стандарти 
професійної діяльності 

ЗО 8 Глобальна економіка 

ЗО 9 Курсова робота з глобальної економіки 

ПО 7 
Управління зовнішньоекономічною 
діяльністю 

ПО 8 Основи наукових досліджень 

ЗО 3 
Практичний курс іншомовного ділового 
спілкування 

ЗО 6 
Міжнародні стратегії економічного 
розвитку 

ЗО 7 
Курсова робота з міжнародних стратегій 
економічного розвитку 

ПО 1 Міжнародне договірне право 

ПО 2 Комерційна дипломатія 

ПО 9 
Інформаційна безпека та захист 
приватності 

ПО 10 
Міжнародне науково-технічне 
співробітництво 

ПВ 1 Освітня компонента 1 Ф-каталогу 

ПВ 3 Освітня компонента 3 Ф-каталогу 

ПВ 4 Освітня компонента 4 Ф-каталогу 

ПО 5 Міжнародна торгівля 

ПО 6 Курсова робота з міжнародної торгівлі 

ПВ 2 Освітня компонента 2 Ф-каталогу 

ПВ 5 Освітня компонента 5 Ф-каталогу 

ПВ 6 Освітня компонента 6 Ф-каталогу 

ЗО 2 Геополітика та сталий розвиток 

ЗО 3 
Практичний курс іншомовного ділового 
спілкування 

ЗО 5 Методи прийняття рішень в умовах глобал 

ЗО 10 Фінансовий менеджмент 

І курс, семестр 2 ІІ курс, семестр 3 І курс, семестр 1 

Нормативні освітні компоненти ОП 

Цикл загальної підготовки Цикл професійної підготовки  

Вибіркові компоненти ОП 

Цикл професійної підготовки 



       4. ФОРМА ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Форми атестації 
здобувачів вищої освіти 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньою 
програмою «Управління у сфері оборонно-промислового 
комплексу» спеціальності  073 «Менеджмент» проводиться у 
формі комплексного випускного екзамену та завершується 
видачею документа встановленого зразка про присудження 
здобувачу ступеня магістра менеджменту з присвоєнням 
кваліфікації: магістр менеджменту за ОПП «Управління у сфері 
оборонно-промислового комплексу». 

Вимоги до  комплексного 
випускного екзамену 

Комплексний випускний екзамен  передбачає відповіді на 
питання та розв’язання складних спеціалізованих завдань або 
практичних проблем у сфері оборонно-промислового комплексу 
із застосуванням теорій та методів економічної науки, 
менеджменту.  
У відповідях комплексного випускного екзамену  не може бути 
фальсифікації та списування.  
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5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 
 

 ЗО 1 ЗО 2 ЗО 3 ЗО 4 ЗО 5 ЗО 6 ЗО 7 ЗО 8 ЗО 9 ЗО 10 ПО 1 ПО 2 ПО 3 ПО 4 ПО 5 ПО 6 ПО 7 ПО 8 ПО 9 ПО 10 

ЗК 1 +    +                

ЗК 2 + +  + +                

ЗК 3      +               

ЗК 4 +    + +               

ЗК 5      + + + +            

ЗК 6    + + + +              

ЗК 7      + +              

ЗК 8 + +    + + + + +           

ЗК 9    +                 

ЗК 10    + +   + + +           

ЗК 11     +   + +            

ЗК 12   +                  

ЗК 13 +       + + +           

ФК 1           + + + + +      

ФК 2                  +  + 

ФК 3              + +      

ФК 4           +       + +  
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 ЗО 1 ЗО 2 ЗО 3 ЗО 4 ЗО 5 ЗО 6 ЗО 7 ЗО 8 ЗО 9 ЗО 10 ПО 1 ПО 2 ПО 3 ПО 4 ПО 5 ПО 6 ПО 7 ПО 8 ПО 9 ПО 10 

ФК 5            +       +  

ФК 6             + + + +     

ФК 7             +        

ФК 8           +          

ФК 9            +      +   

ФК 10           + +        + 

ФК 11             +        

ФК 12            +         

ФК 13               + +     

ФК 14               + +   +  

ФК 15               + +     

ФК 16               + +     

ФК 17                 +  + + 

ФК 18                 +  + + 

ФК 19                  + + + 

ФК 20                  + + + 
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6. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 

 

 ЗО 1 ЗО 2 ЗО 3 ЗО 4 ЗО 5 ЗО 6 ЗО 7 ЗО 8 ЗО 9 ЗО 10 ПО 1 ПО 2 ПО 3 ПО 4 ПО 5 ПО 6 ПО 7 ПО 8 ПО 9 ПО 10 

РН 1 +       + +            

РН 2 +                    

РН 3  +             + +     

РН 4  +                   

РН 5   +     + +            

РН 6   +                  

РН 7    +                 

РН 8    +                 

РН 9     +                

РН 10     +                

РН 11      + +              

РН 12      + +              

РН 13      + +              

РН 14   +   + +              

РН 15    +  + +              

РН 16      + +              

РН 17           +          
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 ЗО 1 ЗО 2 ЗО 3 ЗО 4 ЗО 5 ЗО 6 ЗО 7 ЗО 8 ЗО 9 ЗО 10 ПО 1 ПО 2 ПО 3 ПО 4 ПО 5 ПО 6 ПО 7 ПО 8 ПО 9 ПО 10 

РН 18  +      + + + +          

РН 19   +        +    + +   +  

РН 20     +       +     + +   

РН 21            +   + +  +   

РН 22            +       +  

РН 23              + + +    + 
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