
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми 

«Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

на здобуття освітнього ступеня «магістр» 

за спеціальністю 073 Менеджмент 

для вступників 2020 р. 

Пропозиції Обґрунтування пропозицій Відповідь на 

пропозицію 

Вивести з освітньо-

професійної програми 

дисципліну 

«Методологія та 

організація наукових 

досліджень» 

Зміст дисципліни не відображає особливості 

методології та організації наукових 

досліджень у галузі менеджменту.  

 

Ініціатор внесення змін: гарант освітньої 

програми доц. Яковенко О.І. 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 

Вивести з освітньо-

професійної програми 

дисципліну «Правові 

аспекти управління 

діяльністю суб’єктів 

господарювання» 

Освітнім стандарт з підготовки бакалаврів 

за спеціальністю 073 Менеджмент 

передбачено формування спеціальної 

компетентності: СК13. Розуміти принципи і 

норми права та використовувати їх у 

професійній діяльності. Окрім цього для 

здобувачів освіти, які не мають базової 

освіти зі спеціальності 073 Менеджмент 

передбачено вивчення додаткової програми 

до складу якої входить дисципліна «Правове 

забезпечення управлінської діяльності». До 

того ж майже кожна дисципліна 

обов’язкової складової освітньо-

професійної програми передбачає вивчення 

нормативно-правового забезпечення з 

окремих аспектів управління. 

 

 

Ініціатор внесення змін: завідувач кафедри 

менеджменту Полтавської державної 

академії проф. Маркіна І.А.  

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 

Вивести з освітньо-

професійної програми 

дисципліну 

«Управління фінансово-

економічною 

діяльністю»  

Зміст дисципліни «Управління фінансово-

економічною діяльністю» є подібним до 

змісту дисципліни «Економічне управління 

діяльністю суб’єктів господарювання». До 

того ж вивчення дисципліни «Управління 

фінансово-економічної діяльності» 

передбачає формування та розвитку 

компетентостей (ЗК 1, ЗК 5, ЗК 6, СК 4, 

СК 5, СК 9) та програмних результатів 

навчання (ПРН 1, ПРН 2, ПРН 4, ПРН 6, 

ПРН 7, ПРН 14), що і дисципліна 

«Економічне управління діяльністю 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 



суб’єктів господарювання», тому доцільним 

є скасування дисципліни «Управління 

фінансово-економічної діяльності». 

Ініціатор внесення змін: 

проф. Захарченко В.І. 

Перенесення вивчення 

дисципліни 

«Комунікативний курс 

англійської мови» з 

другого-третього 

семестрів в перший 

семестр 

З метою уніфікації графіку освітнього 

процесу підготовки здобувачів освіти за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

необхідно перенести вивчення дисципліни 

«Комунікативний курс англійської мови» з 

другого-третього семестрів на перший 

семестр. 

 

Ініціатор внесення змін: начальник 

навчально-методичного відділу доц. 

Дроздов В.В. 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 

Перенесення вивчення 

дисципліни 

«Управління проектами 

та ризиками» на другий 

семестр  

В робочі програмі навчальної дисципліни 

«Управління проектами та ризиками» 

зазначено, що передумовою вивчення 

дисципліни є опанування дисциплін 

«Економічне управління діяльністю 

суб’єктів господарювання» та 

«Організаційне проектування», які 

вивчаються у першому семестрі. Окрім 

цього вважаємо доцільним вивчення 

дисципліни «Управління проектами та 

ризиками» паралельно з вивченням 

дисципліни «Економіка і організація 

інноваційно-інвестиційного розвитку 

суб’єктів господарювання». 

 

Ініціатор внесення змін: гарант освітньої 

програми доц. Яковенко О.І. 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 

Перенесення вивчення 

вибіркових компонентів 

освітньої програми з 

другого-третього 

семестру на перший-

другий семестр. 

Перенесення вивчення вибіркових 

компонентів вибіркових компонент 

освітньої програми з другого-третього 

семестру на перший-другий семестр є 

необхідним для уніфікації графіку 

освітнього процесу підготовки здобувачів 

освіти за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти. 

 

Ініціатор внесення змін: рішення Ради з 

якості вищої освіти ІДГУ (Протокол № 3) 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 

Об’єднання в одну 

дисципліну «Технологія 

адміністрування 

Сучасний ринок праці вимагає від 

управлінців не тільки володіння навиками 

використання методів і інструментів 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 



діяльності суб’єктів 

господарювання» та 

«Інформаційно-

комунікаційне 

забезпечення 

управлінської 

діяльності» у 

дисципліну «Технологія 

адміністрування та 

інформаційно-

комунікаційне 

забезпечення 

управлінської 

діяльності» 

менеджменту, щодо адміністрування та 

організації діяльності, але й уміння їх 

реалізовувати за допомогою створення та 

застосування інформаційно-

комунікаційного забезпечення 

управлінської діяльності для підвищення 

швидкості, своєчасності, адоптивності та 

ефективності управлінських рішень. Тому 

природним вважаємо поєднання вивчення 

двох окремих дисциплін «Технологія 

адміністрування діяльності суб’єктів 

господарювання» та «Інформаційно-

комунікаційне забезпечення управлінської 

діяльності» в дисципліну «Технологія 

адміністрування та інформаційно-

комунікаційне забезпечення управлінської 

діяльності». 

 

Ініціатор внесення змін: голова Наглядової 

ради ТДВ «Первомайскдизельмаш», доктор 

економічних наук Юдін М.А. 

пропозицію 

враховано 

Об’єднання двох видів 

практик «Виробнича 

(організаційно-

аналітична») та 

«Науково-дослідна з 

підготовкою 

кваліфікаційної роботи» 

в одну «Виробничу 

(дослідно-аналітична) зі 

збереженням обсягу 

кредитів відведених на 

практичну підготовку та 

перенесенням 

проходженням практики 

на третій семестр 

навчання 

Об’єднання проходження двох видів 

практик «Виробнича (організаційно-

аналітична») та «Науково-дослідна з 

підготовкою кваліфікаційної роботи» в одну 

«Виробничу (дослідно-аналітична) зі 

збереженням обсягу кредитів відведених на 

практичну підготовку та перенесенням 

проходженням практики на 3 семестр 

навчання є необхідним для уніфікації 

графіку освітнього процесу підготовки 

здобувачів освіти за другим освітнім 

ступенем «магістр» в університеті. 

 

Ініціатор внесення змін: рішення Ради з 

якості вищої освіти ІДГУ (Протокол № 3) 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 

Зміна форми контролю 

дисципліни 

«Управління проектами 

та ризиками» з заліку на 

екзамен 

Дисципліна «Управління проектами та 

ризиками» займає одне з провідних місць у 

підготовки сучасного керівника, оскільки 

усі організаційні зміни та заходи 

підвищення ефективності діяльності 

суб’єктів господарювання потребують 

розробки і впровадження певних проектів з 

урахуванням можливих ризиків їх 

реалізації. За таких умов вважаємо, що 

формою контролю із зазначеної дисципліни 

доречно обрати екзамен, так як така форма 

контролю потребує більш серйозного 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 



ставлення до її вивчення та підготовки до 

підсумкового контролю з боку здобувачів 

освіти. 

Ініціатор внесення змін: гарант освітньої 

програми доц. Яковенко О.І. 

Об’єднання в одну 

начальну дисципліну 

«Стратегічний 

менеджмент» і 

«Стратегічний 

маркетинг» та  

перенесення на перший 

семестр вивчення 

дисципліни 

«Стратегічний 

менеджмент і 

маркетинг» 

Дисципліни «Стратегічний менеджмент» і 

«Стратегічний маркетинг» мають тісні 

міждисциплінарні зв’язки. Це пов’язано 

перш за все з тим, що будь-яке стратегічне 

рішення, щодо вибору напрямів 

стратегічного розвитку організацій, 

визначення необхідних організаційних змін, 

формування стратегії неможливо без 

здійснення певних маркетингових 

досліджень та використання відповідного 

комплексу маркетингу. Відмітимо, що 

кожному стратегічному аспекту управління 

мають відповідати і маркетингові 

інструменти, методи маркетингових 

досліджень. Тому вважаємо доцільним 

поєднати ці дві дисципліни в одну 

«Стратегічний менеджмент і маркетинг». 

Разом з цим вважаємо за необхідне 

перенести вивчення цієї дисципліни в 

перший семестр, тому що опанування 

певних тем цієї дисципліни тісно 

переплітається з вивчення дисциплін 

першого семестру «Економічне управління 

діяльністю суб’єктів господарювання» та 

«Організаційне проектування». 

 

Ініціатор внесення змін: професор кафедри 

управління підприємницькою та 

туристичною діяльністю Захарченоко В.І. 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 

Введення у якості 

обов’язкового 

компоненту освітньої 

програми написання 

курсової роботи з 

«Менеджменту» у 

другому семестрі 

Курсова робота з «Менеджменту» може 

стати основою для написання певних 

розділів кваліфікаційної роботи та 

покращити її якість. Здобувачі вищої освіти 

обирають в І семестрі тему кваліфікаційного 

дослідження та на її основі тему курсової 

роботи. Виконання курсової роботи буде 

сприяти реалізації принципів системності та 

послідовності навчання, а також якості 

підготовки кваліфікаційної роботи. 

Ініціатор внесення змін: рішення Ради з 

якості вищої освіти ІДГУ (Протокол № 3) 

 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 

Перейменування Назва дисципліни «Економіка і організація- За результатами 



навчальної дисципліни:  

замість назви 

«Економіка і 

організація-інноваційно-

інвестиційного розвитку 

підприємства» ввести 

назву «Економіка і 

організація-інноваційно-

інвестиційного розвитку 

діяльності суб’єктів 

господарювання» 

інноваційно-інвестиційного розвитку 

діяльності суб’єктів господарювання» більш 

повно відповідає змісту навчальної 

дисципліни та назві освітньо-професійної 

програми «Менеджмент: адміністрування 

діяльності суб’єктів господарювання». 

 

Ініціатор внесення змін: зав. кафедрою 

управління підприємницькою та 

туристичною діяльністю доц. Сорока Л.М. 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 

Зміна обсягів 

навчальних 

дисциплін: 

«Управління проектами 

та ризиками» 

(зменшення на 1 

кредит); 

«Економічне управління 

діяльністю суб’єктів 

господарювання» 

(збільшення на 1 

кредит) 

Пропозиція обґрунтована необхідністю 

впорядкування кількості кредитів у семестрі 

внаслідок введення нових дисциплін. 

 

Ініціатор внесення змін: робоча група з 

розробки ОПП 

За результатами 

обговорення на 

засіданні 

кафедри 

пропозицію 

враховано. 

 


