
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 2021 р. 

 

Пропозиції Обґрунтування пропозицій Відповідь на 

пропозицію 

Вивчити практику 

підготовки магістрів зі 

спеціальності 

“Менеджмент” 

провідних 

високорейтингових 

зарубіжних та 

вітчизняних ЗВО, 

проаналізувати зміни 

вимог до компетенцій 

менеджерів в умовах 

“Індустрії 4.0” та досвід 

застосування 

релевантних кейсів і 

методів в освітньому 

процесі, що буде сприяти 

підвищенню 

конкурентоспроможності 

ОП та покращенню 

досягнення цілей і 

програмних результатів 

навчання. 

 

Вивчення практики підготовки магістрів зі 

спеціальності “Менеджмент” провідних 

високорейтингових зарубіжних та 

вітчизняних ЗВО, аналіз змін вимог до 

компетентності менеджерів в умовах 

“Індустрії 4.0” та досвіду застосування 

релевантних кейсів і методів в освітньому 

процесі буде сприяти підвищенню 

конкурентоспроможності ОП та 

покращенню досягнення цілей і 

програмних результатів навчання: 

 

Ініціатор внесення змін: ЕГ з акредитації 

освітньої програми (Смоленніков Денис 

Олегович (Сумський державний 

університет) – 

керівник експертної групи; 

Маковоз Оксана Сергіївна (Харківський 

національний університет 

внутрішніх справ); 

Дирів Віталія Юріївна (Київський 

національний університет імені 

Тараса Шевченка, здобувач вищої освіти). 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі та на Раді 

якості вищої освіти 

ФУАІД 

пропозицію 

враховано 

Додати до освітньої 

програми спеціальні 

компетентності у 

відповідності до вимог 

підготовки менеджерів в 

умовах “Індустрії 4.0”: 

СК 13. Здатність до 

об’єднання в екосистему 

розумних машин, 

цифрових систем та 

людей, здатних вивести 

виробничі операції на 

новий інтелектуальний 

рівень з використанням 

 Формування додаткових СК у сучасного 

менеджера: СК 13.Здатність до об’єднання 

в екосистему розумних машин, цифрових 

систем та людей, здатних вивести 

виробничі операції на новий 

інтелектуальний рівень з використанням 

просунутої аналітики даних для 

отримання найкращих показників бізнесу.  

СК 14. Здатність до моніторингу активів 

(Asset tracking) та ефективного управління 

активами із застосуванням– сукупності 

методів з відстеження фізичних активів 

через сканування коду на об’єкті або через 

мітки, що використовують GPS, BLE або 

За результатами 

обговорення на 
кафедрі та на Раді 

якості вищої освіти 

ФУАІД 

пропозицію 

враховано 



просунутої аналітики 

даних для отримання 

найкращих показників 

бізнесу.  

СК 14. Здатність до 

моніторингу активів 

(Asset tracking) та 

ефективного управління 

активами із 

застосуванням– 

сукупності методів з 

відстеження фізичних 

активів через сканування 

коду на об’єкті або через 

мітки, що 

використовують GPS, 

BLE або RFID з їх 

наступним поширенням 

про локацію; та додати 

релевантні кейси і 

методи навчання, що 

забезпечать їх 

формування. 

 

RFID з їх наступним поширенням про 

локацію; та включення у зміст ОК2, ОК3, 

ОК6, ОК7, ОК8 релевантних кейсів та  

використання інноваційних методів та 

методик навчання будуть сприяти 

підвищенню рівня 

конкурентоспроможності випускника на 

ринку праці в умовах реалізації  в методи 

навчання, що забезпечать їх формування 

“Індустрії 4.0”: 

 

Ініціатор внесення змін: гарант освітньої 

програми доц. Яковенко О.І. 

Додати до змісту ОП 

ПРН досягнення яких 

буде спрямоване на 

формування СК13, СК14 

Досягнення ПРН 16 Вміння 

використовувати просунуту аналітику 

даних для отримання найкращих 

показників бізнесу та створення 

екосистеми розумних машин, цифрових 

систем та людей, здатних вивести 

виробничі операції на новий 

інтелектуальний; ПРН 17 Вміння 

застосовувати сукупності методів з 

відстеження фізичних активів через 

сканування коду на об’єкті або через 

мітки, що використовують GPS, BLE або 

RFID з їх наступним поширенням про 

локацію у ході моніторингу та управління 

ефективністю активів. 

Ініціатор внесення змін: робоча група з 

розробки ОП 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі та на Раді 

якості вищої освіти 

ФУАІД 

пропозицію 

враховано 

Замінити форму 

проведення навчальних 

занять з семінарських на 

практичні заняття у 

Збільшення кількості практичних занять 

та заміна форми проведення занять з 

семінарських на практичні у вивчені 

дисципліни «Організаційне проєктування» 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі та на Раді 

якості вищої освіти 



дисципліні 

«Організаційне 

проєктування» та 

збільшити їх кількість на 

практичні заняття 

буде сприяти набуттю посиленню 

практичної спрямованості навчання та 

більш високого рівня спеціальних 

компетентностей. 

 

Ініціатор внесення змін: голова 

Наглядової ради ТДВ 

«Первомайскдизельмаш», доктор 

економічних наук Юдін М.А. 

ФУАІД 

пропозицію 

враховано 

Збільшити кількість 

семінарських занять та 

додати лабораторні 

заняття з дисципліни 

«Технологія 

адміністрування та 

інформаційно-

комунікаційне 

забезпечення 

управлінської 

діяльності» 

 

Збільшення кількість семінарських занять 

та додати лабораторні заняття з 

дисципліни «Технологія адміністрування 

та інформаційно-комунікаційне 

забезпечення управлінської діяльності» 

буде сприяти більш високому рівню 

набуття ПРН 17, 16 

 

 

 

 

Ініціатор внесення змін: випускник ОП 

Тірон О.А. 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі та на Раді 

якості вищої освіти 

ФУАІД 

пропозицію 

частково 

враховано 

(збільшено 

кількість 

семінарських 

занять) 

 


