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ПЕРЕДМОВА 

 
Освітньо-професійна програма (ОПП) «Управління інвестиційною 

діяльністю та міжнародними проектами» для підготовки здобувачів вищої 
освіти  другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 
«Менеджмент» містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 
відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; 
нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 
у термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої 
освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти. 

 
Розроблено проектною  групою у складі: 

1. Шинкарук Лідія Василівна, член-кореспондент НАН України, 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри виробничого 
та інвестиційного менеджменту, гарант освітньо-професійної 
програми. 
2. Барановська Ірина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту. 
3. Лобунець Тетяна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту. 
4. Збарська Анна Василівна, кандидат економічних наук, асистент 
кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту. 

 
Рецензії-відгуки зовнішніх стейкголдерів (за наявності): 

1. Лукач Ростислав Володимирович, директор з інвестицій ТОВ 
«OSMG» 

 
ОПП «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними 

проектами» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» розроблена відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р., Постанов Кабінету 
Міністрів України від 23.11.2011 р. «Про затвердження Національної 
рамки кваліфікацій» від 30.12.2015 р. № 1187, «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 
30.12.2015 р., методичних рекомендацій «Розроблення освітніх програм. 
Методичні рекомендації» (2014 р.), проекту стандарту вищої освіти. 
 
 
 
 
 
 
 



1. Профіль освітньо-професійної програми «Управління 
інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» 
 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального закладу та 
структурного підрозділу 

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України 
Факультет аграрного менеджменту 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Магістр. Фахівець з управління проектами та 
програмами у сфері матеріального (нематеріального) 
виробництва 

Офіційна назва освітньої 
програми 

Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними 
проектами 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний 
90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки 

Наявність акредитації 

Акредитація первинна. 
Акредитація «Менеджмент» освітнього ступеня 
«Магістр» проведена у 2014 році (наказ МОН України 
від 11.06.2014 р. № 2323л, сертифікат про акредитацію 
Серія НД № 1193070. Термін дії сертифіката до 1 липня 
2024 р. 

Цикл/рівень 
НРК України – 8 рівень, FQ -ЕНЕА - другий цикл, 
ЕQF-LLL – 7 рівень. 

Передумови 

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України», затвердженими Вченою 
радою 
Наявність базової вищої освіти. Підготовка фахівців 
проводиться за стаціонарною та заочною формами 
навчання. 

Мова(и) викладання Українська,англійська 

Термін дії освітньої 
програми 

Термін дії освітньо-професійної програми «Управління 
інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» 
до 1 липня 2024 року. 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

https://nubip.edu.ua/node/46601 

2 - Мета освітньо-професійної програми 

Метою освітньо-професійної  програми є підготовка фахівців з управління 
інвестиційною діяльністю, які здатні кваліфіковано розробляти і обґрунтовувати 
концепцію інвестиційного проекту, оцінювати його ефективність з урахуванням 
факторів ризику і невизначеності, виконувати техніко-економічне обґрунтування і 
розробляти бізнес-план проекту, оцінювати і відбирати найбільш ефективні 
інвестиційні інструменти, розробляти кошторис і бюджет проекту та забезпечувати 
його реалізацію, формувати команду проекту, здійснювати моніторинг реалізації 
проекту та  здійснювати управління змінами. 

3 - Характеристика освітньо-професійної програми 



Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація 
(за наявності)) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Спеціальна, в галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент».  
Магістерські програми: «Управління інвестиційною 
діяльністю», «Управління міжнародними проектами». 
Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційна 
політика, інвестиційна програма, стратегія інвестицій, 
інвестиційний проект, бізнес-план проекту, міжнародні 
проекти, управління проектами. 

Особливості 
програми 

1 та 2 семестр першого року навчання є семестрами 
міжнародної мобільності. Програма передбачає 
обов’язковою умовою проходження виробничої та 
переддипломної практики на підприємствах  різних галузей 
економіки та сфер діяльності, у інвестиційних компаніях та 
інвестиційних підрозділах великих підприємств, у 
міжнародних компаніях. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора 
України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International 
Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник 
з професійною кваліфікацією фахівець з управління 
проектами та програмами у сфері матеріального 
(нематеріального) виробництва (2447.2); аналітик з 
інвестицій (2441.2); молодший науковий співробітник 
(проекти та програми у сфері матеріального та 
нематеріального виробництва) (2447.1); науковий 
співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та 
нематеріального виробництва) (2447.1); науковий 
співробітник-консультант (проекти та програми у сфері 
матеріального та нематеріального виробництва) (2447.1); 
керівник проектів та програм у сфері матеріального 
(нематеріального) виробництва (1238); офісний службовець 
(інвестиції) (4122). За умов набуття відповідного досвіду може 
адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної 
діяльності: економічна, маркетингова, зовнішньоекономічна, 
освітня, науково-дослідницька. 

Подальше навчання 

Магістр з «Управління інвестиційною діяльністю та 
міжнародними проектами» за спеціальністю 
073 «Менеджмент» має право продовжити навчання в 
аспірантурі. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Студенто-центроване навчання, технологія проблемного і 
диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та 
індивідуалізації навчання, технологія програмованого 



навчання, інформаційна технологія, технологія 
розвивального навчання, кредитно-трансферна система 
організації навчання, електронне навчання, самонавчання, 
навчання на основі досліджень.  
Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної 
лекції, інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, 
самостійного навчання на основі підручників та конспектів, 
консультації з викладачами, підготовка кваліфікаційної 
роботи магістра. 

Оцінювання 

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Екзамени та заліки проводяться відповідно до вимог 
"Положення про екзамени та заліки в Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України" 
(2015 р.). 
У НУБіП України використовується рейтингова форма 
контролю після закінчення логічно завершеної частини 
лекційних та практичних занять (модуля) з певної 
дисципліни. Її результати враховуються під час виставлення 
підсумкової оцінки. 
Рейтингове оцінювання знань студентів не скасовує 
традиційну систему оцінювання, а існує поряд із нею. Воно 
робить систему оцінювання більш гнучкою, об’єктивною і 
сприяє систематичній та активній самостійній роботі 
студентів протягом усього періоду навчання, забезпечує 
здорову конкуренцію між студентами у навчанні, сприяє 
виявленню і розвитку творчих здібностей студентів. 
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», 
«незараховано») системами.  
Письмові екзамени із співбесідою та захисту білетів, здача 
звітів та захист практичних робіт, рефератів в якості 
самостійної роботи, проведення дискусій, семінарів та 
модулів. Державна атестація: захист магістерської 
роботи(проекту) 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність виконувати завдання та вирішувати проблемні 
питання у сфері управління інвестиційною діяльністю та 
міжнародними проектами, що передбачає застосування 
сучасних теорій та   методів інвестиційного та проектного 
менеджменту у професійній діяльності або у процесі 
навчання, проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

1. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, 
опрацювання, аналізу, синтезу та встановлення 
взаємозв’язків між явищами та процесами.  

2. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні 
технології для пошуку, оброблення,  аналізу  інформації з 
різних джерел та прийняття рішень. 

3. Здатність вчитися, оволодівати сучасними знаннями та 



застосовувати їх у практичних ситуаціях. 
4. Здатність проводити дослідження, оцінювати і 

забезпечувати якість виконуваних робіт, приймати 
обґрунтовані рішення та генерувати нові ідеї.  

5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, виявляти, 
ставити та вирішувати проблеми.  

6. Здатність оцінювати соціально-економічні процеси і 
явища на глобальному (мега-), макро-, мезо- і 
мікрорівнях. 

7. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися 
до спільної мети, працювати в команді, виявляти 
ініціативу та підприємливість. 

8. Володіння навичками публічних ділових і наукових 
комунікацій. 

9. Здатність спілкуватися іноземною мовою, працювати в 
міжнародному контексті, використовувати інформаційні 
та комунікаційні технології. 

10. Здатність діяти на основі етичних міркувань, 
соціально відповідально і свідомо. 

Фахові 
компетентності 
спеціальності (ФК) 

1. Здатність організовувати збір необхідної інформації, 
проводити її аналіз для подальшої розробки бізнес-плану. 

2. Здатність ефективно здійснювати управління 
міжнародними проектами. 

3. Здатність здійснювати формування інвестиційних 
ресурсів 

4. Здатність здійснювати аналіз сучасної інвестиційної 
діяльності та міжнародного бізнесу. 

5. Здатність приймати управлінські рішення при здійсненні 
управління інвестиційною діяльністю та міжнародними 
проектами. 

6. Здатність здійснювати управління реальними і 
фінансовими інвестиціями. 

7. Здатність оцінювати ефективність програм та 
інвестиційних проектів. 

8. Здатність до пошуку та залучення різних джерел та 
інструментів фінансування проектів. 

9. Здатність брати участь в реалізації міжнародних проектів. 

7 - Програмні результати навчання 

 1. Здатність розробляти і обґрунтовувати концепцію проекту 
та проводити передінвестиційні дослідження 

2. Здатність виконувати техніко-економічне обґрунтування 
проекту та розробляти його кошторис і бюджет відповідно 
заданим обмеженням 

3. Здатність розробляти бізнес-план проекту 
4. Здатність оцінювати ефективність проекту з урахуванням 

факторів ризику і невизначеності 
5. Здатність забезпечувати реалізацію проекту 
6. Здатність формувати команду проекту 
7. Здатність забезпечувати ефективний контроль і 

коригування в процесі реалізації проекту, а також 
здійснювати управління змінами. 

8. Здатність використовувати сучасний досвід міжнародного 



бізнесу і практики управління інвестиційною діяльністю 
для прийняття  ефективних управлінських рішень 

9. Здатність до критичного оцінювання проектних 
пропозицій з урахуванням їх інноваційності та 
інвестиційної привабливості. 

10. Здатність здійснювати підбір джерел фінансування 
проектів 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 
забезпечення 

Всього науково-педагогічних працівників – 11 у т.ч. 
- член-кореспондент НАН України, доктор наук, професор – 
1 
- доктори наук, професори – 1 
- кандидати наук, доценти – 8 
- кандидати наук, асистенти – 1 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Навчально-аудиторна база структурних підрозділів 
факультету аграрного менеджменту дозволяє 
організовувати та проводити заняття з усіх навчальних 
дисциплін на достатньому рівні. Для проведення лекційних 
занять використовуються мультимедійні проектори, 
навчальні аудиторії обладнані комп’ютерною технікою та 
новітнім ліцензованим програмним забезпеченням, зокрема 
системою управління проектами Microsoft Project 
Professional 2016. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Офіційний веб-сайт https://nubip.ua містить інформацію про 
освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, 
структурні підрозділи, правила прийому, контакти.  
Всі зареєстровані в університеті користувачі мають 
необмежений доступ до мережі Інтернет.  
Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-
професійної програми викладені на освітньому порталі 
«Навчальна робота»: https://nubip.edu.ua/node/12654. 
Бібліотечний фонд багатогалузевий, нараховує понад один 
мільйон примірників вітчизняної та зарубіжної літератури, у 
т.ч. рідкісних видань, спец. видів науково-технічної 
літератури і документів (з 1984 р.), авторефератів 
дисертацій (з 1950 р.), дисертацій (з 1946 р.), більше 500 
назв журналів та більше 50 назв газет. Фонд комплектується 
матеріалами з сільського та лісового господарства, 
економіки, техніки та суміжних наук. 
Бібліотечне обслуговування читачів проводиться на 8 
абонементах, у 7 читальних залах на 527 місць, з яких 4 – 
галузеві, 1 універсальний та 1 спеціалізований читальний 
зал для професорсько-викладацького складу, аспірантів та 
магістрів – ReferenceRoom; МБА; каталоги, в т.ч. 
електронний (понад 180000 одиниць записів); бібілографічні 
картотеки в тому числі персоналії (з 1954 р.); фонд 
довідкових і бібліографічних видань Така розгалужена 
система бібліотеки дає можливість щорічно обслуговувати 
всіма структурними підрозділами понад 40000 користувачів 
у рік, у т.ч. 14000 студентів. Книговидача становить більше 
мільйона примірників у рік. 
Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до 

https://nubip.edu.ua/node/12654


мережі Інтернет. Всі ресурси бібліотеки доступні через сайт 
університету: https://nubip.ua. 
З 1 січня 2017 р. в НУБіП України відкрито доступ до однієї 
із найбільших наукометричних баз даних WebofScience, яка  
дозволяє організовувати пошук за ключовими словами, за 
окремим автором і за організацією (університетом), 
підключаючи при цьому потужний апарат аналізу знайдених 
результатів. 
З листопада 2017 року в НУБіП України відкрито доступ до 
наукометричної та універсальної реферативної бази даних 
SCOPUS видавництва Elsevier. Доступ здійснюється з 
локальної мережі університету за посиланням 
https://www.scopus.com. 
База даних SCOPUS індексує близько 22000 назв різних 
видань (серед яких 55 українських) від більш ніж 5000 
видавництв. 
SCOPUS надає своїм користувачам можливість отримати 
результати тематичного пошуку з однієї платформи зі 
зручним інтерфейсом, відслідкувати свій рейтинг в SCOPUS 
(цитування власних публікацій; індекс Гірша) та інше. 

9 - Академічна мобільність 

Національна 
кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між НУБіП України та 
закладами вищої освіти України. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Факультет аграрного менеджменту залучає до навчання 
студентів-іноземців. Станом на 01.01.2018 р на факультеті 
навчаються студенти з таких країн: Азербайджану, Гани, 
Таджикистану, Еквадору, Грузії, Бангладеш. 
У 2017 р. деканатом факультету аграрного менеджменту 
було розроблено  англомовний варіант магістерської 
програми. НПП факультету розробили анотації до кожної 
дисципліни. Інформація про англомовну програму 
розміщена на сайті факультету: 
https://nubip.edu.ua/node/1599/14 . Також у вільному доступі 
анотації дисциплін англійською мовою. Факультет бере 
активну участь в прийомі студенів за програмами обміну 
Ерасмус+. Для активнішого залучення іноземних студентів 
нанавчання за бакалаврськими програмами у 2108 році 
заплановано запуск програми ОС «Бакалавр» зі 100% 
забезпеченням викладання дисциплін англійською мовою. 
На факультеті аграрного менеджменту діє програма спільно 
з Університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф 
(Німеччина) з 1998 року - участь  студентів в практичних 
програмах німецького університету. В 2002 році в НУБіП 
України відбувся перший набір на магістерську програму 
«Адміністративний менеджмент», яка орієнтована на 
вирішення проблем і завдань українського сільського 
господарства із застосуванням багатого досвіду 
економічного розвитку країн Західної Європи та з 
використанням новітніх технологій освіти.  
Щорічно відбуваються семінари для студентів програми в 
НУБіП, які проводять викладачі УПН Вайєнштефан-

https://nubip.ua/
https://www.scopus.com/


Тріздорф з паралельним оцінюванням залишкових знань 
студентів з обов’язкових предметів, що дозволяє в кінці 
навчання студентам отримувати Сертифікати міжнародного 
зразку від УПН Вайєнштефан-Тріздорф. 
Поглиблюється співпраця між факультетом аграрного 
менеджменту та міжнародними партнерами, зокрема у 2017 
році робота була зосереджена на залученні представників 
УПНВ та ІСА для проведення лекцій та підготовки 
документації для отримання міжнародної акредитації 
AGRIMBA ICA програми МВА з видачею подвійних дипломів 
Налагодження постійних зв’язків з університетами ЄС, США  
і Китаю та інших країн з метою запрошення вчених, 
викладачів та студентів до виконання спільних навчальних 
проектів, сприяння у підтримці та реалізації навчальних 
програм з видачею подвійних дипломів про освіту. 
Протягом 2017 року було організовано та проведено лекції 
професорів зі Словацького аграрного університету (м.Нітра):  
- Prof.Dr.Elena Horska“Internationalization is not a choice 
anymore - it is reality (Managerial Approach)”  
- Prof.Dr.Iveta Ubrezova “Internationalization is not a 
choice anymore - it is reality (Marketing Approach)”.  
В жовтні 2017 р. було організовано та проведено лекції для 
студентів програми МВА, викладач - Dr. Rico Ihle, 
Університет Вагенінген. Також за сприяння кафедри 
виробничого та інвестиційного менеджменту були проведені 
цикли весняних та осінніх лекцій представника 
Маастрихтського університету (Нідерланди) професора 
Хенка Доннерса. 14 листопада 2017 року на факультет 
аграрного менеджменту завітала Лія Саядян – керівник 
міжнародних програм Університету екології та управління 
(м. Варшава, Польща), яка перебувала в нашому 
університеті за програмою обміну співробітників Erasmus+. 
10 жовтня 2017 р. відбулася лекція на тему: «Досвід 
успішних кооперативів Німеччини» Уве Шьоне, голови 
наглядової ради молочного виробничого кооперативу, м. 
Писко, Німеччина. 18 вересня 2017р. на факультеті 
аграрного менеджменту відбулася зустріч з представниками 
факультету сільськогосподарських наук Університету Guilan 
(Іран) – докторами Мортезом Зангенехом та Маджідом 
Вазіфедостом. За ініціативи кафедри виробничого та 
інвестиційного менеджменту факультету аграрного 
менеджменту 7 червня 2017 року відбулося засідання 
Круглого столу «Тенденції та перспективи розвитку 
фермерських господарств США» за участі представників 
Департаменту сільського господарства, охорони 
навколишнього середовища і розвитку економіки 
Університету штату Огайо доктора Аллана Лайнса та 
магістра наук Баррі Варда. 09 вересня 2017 р. відбулась 
лекція професора Бізнес-Школи економіки, бізнес-
адміністрування та обліку Університету Сан Пауло 
(Бразилія) та засновника компанії «Маркестрат» Маркуса 
Фава Невеса на тему «Глобальні тренді у виробництві 



аграрної продукції та забезпечення продукцією харчування». 
За участі НПП факультету аграрного менеджменту 
проведено Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі 
геополітичних координат»”, яка є одним із заходів реалізації 
програми розвитку університету "Голосіївська ініціатива - 
2020". Всього було 60 учасників, 20 з яких – міжнародних.  
Одним із численних заходів програми «Днів аграрної освіти і 
науки Франції в Україні» став круглий стіл «Співпраця 
України і Франції: реалії і перспективи», який відбувся 9 
червня 2017 р., що було організовано за підтримки кафедри 
адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної 
діяльності факультету аграрного менеджменту НУБіП 
України. Ключовим спікером був Бенуа Лессафр, головний 
аудитор Міністерства сільського господарства Франції, 
президент AgroSupDijon (Вищої сільськогосподарської 
школи м. Діжон, Франція), який виступив із доповіддю «Вища 
освіта та наука у Франції». 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на 
загальних умовах з додатковою мовною підготовкою. 
На факультет аграрного менеджменту на навчання у 
2017/2018 році залучено 9 студентів іноземців: Алієв Самір, 
Мехді Фаган Айдин огли, Маммадлі Ріад Заур огли 
(Азербайджан); Анаафі Машуд (Гана); Сатторов Мехроб 
(Таджикистан); Васкес Рейес Хосе Габріель (Еквадор); 
Чікава Іраклі (Грузія); Шармін Ніпа (Бангладеш) 

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми «Управління 
інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» 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 
підсумкового 

контролю 
1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОПП 
ОК1. Інвестиційний менеджмент 4 екзамен 

ОК2. 
Макроекономічний аналіз і стратегія 
інвестицій 4 екзамен 

ОКЗ. Контролінг інноваційної діяльності 4 екзамен 

ОК4. Міжнародні програми та гранти 4 екзамен 

ОК5. Проектний підхід в управлінні бізнесом 4 екзамен 

ОК6. Джерела фінансування бізнес-проектів  4 екзамен 

ОК7. 
Управління проектами та проектними 
ризиками 4 екзамен 

ОК8. Управління маркетинговою діяльністю 4 екзамен 

ОК9. Креативні технології в управлінні персоналом  4 екзамен 
Загальний обсяг обов’язкових компонентів 36 

Вибіркові компоненти ОПП 
Вибірковий блок 1 (за вибором університету) 

ВБ 1.1. Аграрна політика 4 екзамен 

ВБ 1.2. 
Методологія та організація наукових 
досліджень з основами інтелектуальної 
власності 

4 екзамен 

ВБ 1.3. Ділова іноземна мова 4 екзамен 
Вибірковий блок 2 (за вибором студента)* 

ВБ 2.1. Проектне фінансування 4 екзамен 
ВБ 2.2. Управління проектами АПК 4 екзамен 
ВБ 2.3. Інформаційні системи і технології в управлінні  4 екзамен 
ВБ 2.4. Фінансові аналіз 4 екзамен 
ВБ 2.5. Друга іноземна мова 4 екзамен 
ВБ 2.6. Антикризовий менеджмент 4 екзамен 
ВБ 2.7. Соціальне інвестування  4 екзамен 

Магістерська програма «Управління інвестиційною діяльністю» 

ВБ 2.8. 
Управління міжнародними проектами та 
інноваціями  

10 екзамен 

ВБ 2.9. 
Ділова гра «Інвестиційна політики 
підприємств АПК» 

6 екзамен 

Магістерська програма «Управління міжнародними проектами» 

ВБ 2.10. 
Ділова гра «Стратегічне управління 
проектами» 

10 екзамен 

ВБ 2.11. 
Формування, управління та розвиток 
проектної команди  

6 екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 36 
Інші види навантаження 

1 Виробнича практика 8 залік 
2 Підготовка та захист магістерської роботи 10 Захист роботи 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОПП 90 
* – вибір 2-ох дисциплін з ВБ 2.1–2.7. 



 

2.2. Структурно-логічна схема 
 

Структурно-логічна схема підготовки магістрів освітньо-
професійної програми «Управління інвестиційною діяльністю та 

міжнародними проектами» 
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Обов’язкові компоненти ОПП 
 

Інвестиційний менеджмент. Завдання, функції та організаційне 
забезпечення інвестиційного менеджменту. Методи інвестиційного аналізу. 
Інвестиційне планування. Принципи формування, методи розробки та 
оцінка результативності інвестиційної стратегії. Особливості управління 
реальними інвестиціями. Види інвестиційних проектів. Оцінка ризиків 
реальних інвестиційних проектів. Формування програми реальних 
інвестицій. Управління реалізацією інвестиційних проектів. Структура 
реального інвестиційного проекту. Оптимізація ризиків та оцінка 
ефективності реального інвестиційного проекту. Особливості фінансового 
інвестування. Політика управління фінансовими інвестиціями. Оцінка 
ефективності та ризиків фінансових інструментів. Управління 
формуванням портфеля фінансових інвестицій. 

Макроекономічний аналіз і стратегія інвестицій. Зміст 
макроекономічного аналізу та його місце в системі наук. Система 
національних рахунків як інструмент макроекономічного аналізу. Аналіз 
секторів економіки. Аналіз макроекономічних дисбалансів. Аналіз 
макроекономічної політики. Аналіз макроекономічних чинників. Аналіз 
ефективності стратегічних інвестиційних інструментів. Сутність 
інвестиційної стратегії підприємства та принципи її розробки. Методи 
розробки інвестиційної стратегії підприємства. Формування стратегічних 
цілей інвестиційної діяльності. Обґрунтування стратегічних напрямків і 
форм інвестиційної діяльності. Оцінка результативності стратегії 
інвестицій. 

Контролінг інноваційної діяльності. Об’єкти контролінгу інновацій. 
Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу інновацій. 
Економічні розрахунки, що застосовуються у контролінгу інновацій та 
інноваційних проектів. Методи прийняття управлінських рішень у 
контролінгу інновацій на підприємстві. Тенденції розвитку контролінгу 
інновацій. 

Міжнародні програми та гранти. Дослідницькі гранти. Державний 
фонд фундаментальних досліджень. Грантові програми НАТО. Фонд 
цивільних досліджень та розвитку США. Фонди урядів Європейських 
країн. Гранти Міжнародного агентства з розвитку культури, освіти і науки 
(IADCES). Структурні фонди країн Євросоюзу. Стипендії на навчання та 
дослідження. Міжнародна європейська інноваційна науково-технічна 
програма Eureka. Міжнародний Вишеградський Фонд. Фонд Євразія 
(Eurasia Foundation). 

Проектний підхід в управлінні бізнесом. Системи управління 
бізнесом та їх комбінування. Проектна ідеологія та переваги проектного 
підходу до організації бізнесу. Принципи проектної діяльності. 
Ідентифікація проблем, що впливають на рівень успішності проектів. 
Модель проектно-орієнтованої поведінки суб’єктів підприємництва. 
Розвиток прикладних засад проектного підходу в управлінні бізнесом. 



Джерела фінансування бізнес-проектів. Основні групи джерел 
фінансування бізнес-проектів. Способи фінансування проектів у 
міжнародній практиці. Переваги та недоліки проектного фінансування. 
Умови життєздатності схем проектного фінансування. Проекти з 
державною участю. Державно-приватне партнерство. Джерела 
фінансування проектів Start-Up. Венчурні фонди. Бізнес-ангели. 
Фінансове посередництво. Оптимальна структура джерел фінансування 
бізнес-проектів.  

Управління проектами та проектними ризиками. Сутність 
управління проектами. Технічний та соціокультурний аспекти управління 
проектами. Основні процеси в управлінні проектами та їх взаємозв’язки. 
Учасники проекту. Етапи розробки проекту. Планування вартості 
проекту, методи і засоби її оцінки. Види, причини виникнення та наслідки 
проектних ризиків. Виявлення, оцінка та методи мінімізації ризиків на 
різних фазах проекту. Розробка заходів зі мінімізації ризиків.  

Управління маркетинговою діяльністю. Управління 
маркетинговою діяльністю в загальній системі менеджменту 
підприємства. Функції управління маркетинговою діяльністю. Тенденції 
та концепції управління маркетинговою діяльністю. Маркетингова 
діяльність підприємства як процес. Організація та етапи управління 
маркетинговою діяльністю. Завдання та етапи організації маркетингової 
діяльності. Організаційна структура управління маркетинговою 
діяльністю. Міжфункціональна координація підрозділів підприємства в 
процесі виконання маркетингових функцій. Маркетингове стратегічне 
планування. Контроль як засіб підвищення результативності та 
ефективності маркетингової діяльності. Управління маркетинговими 
інструментами. 

Креативні технології в управлінні персоналом. Застосування 
креативних технологій в управлінні персоналом в контекстах зовнішнього 
та внутрішнього середовищ: організаційна культура, клімат, соціалізація 
та наставництво; розвиток менеджерів в умовах глобалізації. Управління 
індивідуальними факторами: соціальне сприйняття, оцінка кваліфікації, 
навичок, персональності, ментальність, самоаналіз, емоції та ставлення 
до організації. Мотивація: потреби, дизайн посад, задоволеність 
розвитком кар’єри. Теорії рівності, очікувань та встановлення цілей. 
Залученість персоналу та підвищення результативності. Менеджмент 
групових факторів  та соціальних процесів: ефективні групи та команди, 
прийняття рішень, управління конфліктами та переговорами, комунікації 
в еру цифрових технологій. Управління ефективністю організації. 
Сучасне лідерство: ситуаційні, контекстні та поведінкові теорії, 
харизматичні та транзакційні лідери. Створення креативних підприємств, 
здатних до трансформації на основі нового досвіду та вимог 
конкурентного бізнес-середовища. 

 
 



2. Вибіркові компоненти ОПП 
 

Вибірковий блок 1  ( дисципліни за вибором університету) 
Аграрна політика. Основні категорії аграрної політики. Державне 

регулювання сільськогосподарського виробництва, суть та цілі аграрної 
політики держави. Економічні наслідки застосування окремих 
інструментів регулювання вітчизняного аграрного сектору. Заходи 
регулювання внутрішнього агропродовольчого ринку. Заходи 
регулювання зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією. Основні 
підходи до оцінки рівня державної підтримки аграрного сектору та 
регулювання світової агропродовольчої системи в рамках СОТ. Аграрна 
політика окремих іноземних країн та їх блоків (США-ЄС). Особливості 
формування та основні напрями аграрної політики України. 

Методологія та організація наукових досліджень з основами 
інтелектуальної власності. Наука і наукові дослідження в сучасному 
світі. Специфіка науково-дослідної діяльності, види та ознаки наукових 
досліджень. Характеристика загальної методології наукових розробок. 
Характеристика етапів та оформлення результатів науково-дослідних 
робіт. Технології пошуку інформації у процесі наукової роботи. Методика 
підготовки й оформлення публікацій, техніка написання тексту. 
Інтелектуальна власність: поняття, особливості. Основні інститути права 
інтелектуальної власності. Джерела права інтелектуальної власності. 
Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності.Особисті немайнові 
та майнові права інтелектуальної власності. Використання 
інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності. 

Ділова іноземна мова. Комплексне навчання мовної професійної 
діяльності. Види мовної діяльності: читання, аудіювання, мовлення. 
Формування навичок діалогічного й монологічного мовлення та 
підготовка студентів до професійного спілкування в усній та письмовій 
формах іноземною мовою. Оволодіння навичками перекладу 
спеціальних текстів як засобу адекватного викладення змісту наукової 
інформації. Формування знань, навичок і вмінь, що забезпечать 
необхідну для магістрів комунікативну спроможність у сфері 
професійного спілкування: зокрема, вміння організувати та провести 
наукову конференцію за фахом, брати участь у роботі конференції та 
виступити з науковою доповіддю, провести ділову зустріч чи переговори 
із зарубіжними колегами і партнерами. 

 
Вибірковий блок 2  (дисципліни за вибором студентів) 

 
Дисципліни загального вибору 

Проектне фінансування. Теоретичні засади проектного 
фінансування. Система організації проектного фінансування. Проектний 
менеджмент у системі проектного фінансування. Оцінювання 
ефективності інвестиційних проектів у системі проектного фінансування. 



Джерела фінансування проектів. Вартість і структура інвестиційних 
ресурсів у проектному фінансуванні. Особливості організації різних форм 
і видів проектного фінансування. Банки у проектному фінансуванні. 
Проектне фінансування за участі міжнародних фінансових інституцій. 
Особливості проектного фінансування за рахунок коштів ЄС. 

Управління проектами АПК. Сутність управління проектами. 
Особливості управління проектами АПК. Основні процеси в управлінні 
проектами та їх взаємозв’язки. Учасники проекту. Етапи розробки 
проекту. Планування вартості проекту, методи і засоби її 
оцінки. Особливості контролю за реалізацією проектів АПК. Виявлення, 
оцінка та методи мінімізації ризиків на різних фазах проекту. Розробка 
заходів зі мінімізації ризиків. Реалізація проектів в АПК за підтримки 
донорських організацій, особливості менеджменту. 

Інформаційні системи і технології в управлінні. Роль та місце 
інформаційних систем та технологій в управлінні проектами. Методи та 
методологія проектування інформаційних систем при плануванні 
проекту. Системно-методологічні аспекти моделювання в управлінні 
проектами. Вимоги до команди проекту та її керівника, вимоги до 
системного аналітика. Засоби структурного аналізу. САSЕ-технології. 
Діаграми потоків даних. Контекстні діаграми. Професійні і непрофесійні 
системи управління проектами. Сучасне програмне забезпечення для 
управління проектами Microsoft Project 2010. Ресурси проекту у MS 
Project. Розширені функції MS Project. Пакет програмних продуктів 
Primavera. Програмне забезпечення Concept Draw. Програмне 
забезпечення MS Visio. Програмне забезпечення Project Expert. CRM 
системи. 

Фінансовий аналіз Зміст фінансового аналізу і його 
функціональна. Роль в діяльності суб’єктів господарювання. Система 
показників фінансового аналізу та оцінка їх величини в процесі 
прийняття управлінських рішень. Аналіз стану і ефективності 
формування майна підприємства. Аналіз оборотних активів. Аналіз 
структури і динаміки джерел капіталу підприємства. Аналіз грошових 
потоків ліквідності і платоспроможності підприємства. Аналіз фінансової 
стійкості підприємства. Механізм формування залучених фінансових 
ресурсів підприємства. Аналіз кредитоспроможності підприємства. 

Антикризовий менеджмент. Загальні поняття про кризу і кризові 
явища. Класифікація криз. Циклічний характер кризових явищ. 
Методологія розпізнавання кризи. Мета і завдання антикризового 
управління. Стійкість підприємства і кризи. Перехідні періоди розвитку 
підприємства. Криза як переломний момент у розвитку. Система 
контролю і раннього виявлення ознак майбутньої кризової ситуації. 
Проблематика антикризового управління і диференціація технологій 
управління. Функціональне й антикризове управління. Схема управління 
за кризовою ситуацією. Роль інновацій в антикризовому управлінні. 
Ситуаційний підхід до управління в кризовій ситуації. Організація робіт 



по виходу з кризи. 
Соціальне інвестування. Роль та місце соціального інвестування 

в економіці. Взаємозв’язок соціально-економічної та інвестиційної 
політики держави. Соціальні інвестиційні проекти. Управління 
соціальними проектами. Особливості фінансування соціальних проектів. 
Ризики соціальних інвестицій та методи їх мінімізації. Соціальні 
інвестиції та соціальна безпека. 

 
Магістерська програма «Управління інвестиційною діяльністю» 
Управління міжнародними проектами та інноваціями. Базові 

положення розробки та аналізу міжнародних проектів. Міжнародні 
стандарти і сертифікація в управлінні проектами. Планування та 
підготовка проектних рішень. Основні форми структури проектів. 
Проектне фінансування та управління вартістю проектів. Критерії 
ефективності і методи оцінки міжнародних проектів. Управління 
реалізацією та якістю міжнародних проектів. Управління розподілом 
ресурсів та ризиками у міжнародних проектах. Характеристика та види 
інновацій. Фактори впливу на інноваційну діяльність. Планування 
інноваційної діяльності. Основні види інноваційних проектів. Управління 
інноваційними проектами. Етапи та ресурсне забезпечення інноваційних 
проектів. Оцінка ефективності інноваційних проектів. Особливості 
міжнародних інноваційних проектів. Державна інноваційна політика 
України. 

Ділова гра «Інвестиційна політика підприємств АПК». Ділова 
гра як засіб моделювання ситуації з прийняття управлінських рішень 
щодо формування інвестиційної політики підприємств АПК. Створення 
декількох команд гравців для вирішення конкретного завдання з 
формування інвестиційної політики підприємств АПК. Пошук та 
обґрунтування вибору найкращих з альтернативних варіантів здійснення 
інвестиційної діяльності й побудова на цій основі інвестиційної стратегії 
підприємств, визначення механізмів їх реалізації. Формування портфелю 
інвестиційних проектів. Оцінка  ефективності інвестиційної політики 
підприємств АПК. Презентація одержаних результатів.  

 
Магістерська програма «Управління міжнародними проектами» 

Ділова гра «Стратегічне управління проектами». Ділова гра як 
засіб моделювання ситуації з прийняття управлінських рішень щодо 
стратегічного управління проектами. Створення декількох команд гравців 
для вирішення завдання з формування набору стратегічних альтернатив 
та обґрунтування вибору однієї з них в управлінні конкретним проектом. 
Вихідні умови ділової гри: конкурентна позиція підприємства, тенденції 
розвитку ринку, на якому представлено підприємство, сильні та слабкі 
сторони підприємства та його конкурентів, визначення конкурентних 
переваг та можливостей їх посилення, ефективності вбудови проекту в 
стратегію розвитку підприємства. Визначення умов та варіантів 



ресурсного забезпечення проекту та вибір найкращого з них. 
Презентація одержаних результатів 

Формування, управління та розвиток проектної команди. 
Необхідність та принципи формування проектної команди. Методи та 
організаційні аспекти формування команди. Основні характеристики 
команди проекту. Організація командної взаємодії. Психологічні 
особливості управління проектною командою. Управління командою 
міжнародного проекту. Управління конфліктами. 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 
«Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» 
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ЗК1 + +         +  + +  +     +   

ЗК2 + +  + +   + +  +  + + + +     + +  

ЗКЗ   +   + + + +    +        + +  

ЗК4   + +          +   + + + +   + 

ЗК5 +        + +    +  +  +    +  

ЗК6  +        +   + + +    +     

ЗК7     +    +              + 

ЗК8    +        +      +   + + + 

ЗК9    +  +      +     + +  +   + 

ЗК10           +        +    + 

ФК1 + +    +       + + + +        

ФК2    +  +           +   +   + 

ФКЗ +  + +  +       +   + +   +    

ФК4 +   +        + +   + +   +    

ФК5       +       +   +   +    

ФК6 +  +   +       +           

ФК7   +  +  +      +    +   +    

ФК8      +       + +       + +  

ФК9    +        + +   + +   +    



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами  
освітньо-професійної програми «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» 
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ПРН1 + +  + + + +      + +   +   +    

ПРН2 +    +  +      + + +         

ПРН3 +  +    +   +   + +          

ПРН4 +    +  +       + + +  +      

ПРН5    + +   + +    + +     +  +  + 

ПРН6     +    +              + 

ПРН7   +             +        

ПРН8  +  +    +  + + +    + + +  +    

ПРН9 +   + +      +  + +  +     + +  

ПРН10 + +  +  +      + + +  +   +   +  



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
   

 
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
підготовки фахівців 2018 року вступу 

 
Рівень вищої освіти (ОС) Другий (магістерський) 
Галузь знань 07  «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 073 «Менеджмент» 
Освітня програма Управління інвестиційною діяльністю  

та міжнародними проектами 
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна 
Магістерські програми Управління інвестиційною діяльністю  

Управління міжнародними проектами 
 
Форма навчання 

 
денна 

Термін навчання (обсяг ЄКТС) 1,5 роки (90 кредитів) 
На основі першого рівня вищої освіти (бакалаврського) 
 
Ступінь вищої освіти 

 
«Магістр» 

Кваліфікація фахівець з управління проектами та програмами у сфері 
матеріального (нематеріального) виробництва 

 



I. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 2018 року вступу 

спеціальності 073 «Менеджмент» 
спеціалізації «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» 

 

 

 

 

Умовні позначення: 
 

Р
ік

 н
а
в

ч
а

н
н

я
 2018 рік 2019 рік 

Вересень 24 Жовтень 29 Листопад 26 Грудень Січень 28 Лютий 25 Березень 25 Квітень 29 Травень 27 Червень 24 Липень 29 Серпень 26 

3 10 17 ІХ 1 8 15 22 X 5 12 19 XІ 3 10 17 24 31 7 14 21 І 4 11 18 ІІ 4 11 18 III 1 8 15 22 ІV 6 13 20 V 3 10 17 VI 1 8 15 22 VII 5 12 19 VIIІ 

   29     3    1         2    2    30     4    1    29     3    31 

8 15 22 ІХ 6 13 20 27 XI 10 17 24 ХІI 8 15 22 29 5 12 19 26 ІІ 9 16 23 ІІІ 9 16 23 ІІІ 6 13 20 27 V 11 18 25 VI 8 15 22 VI 6 13 20 27 VIIІ 10 17 24 ІX 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

І                : : - - - - -                : : : x x x x x x II II - - - - 

Р
ік

 н
а
в

ч
а

н
н

я
 2019 рік 

Вересень Жовтень 28 Листопад 25 Грудень 

2 9 16 23 30 7 14 21 X 4 11 18 XI 2 9 16 23 

        2    30     

7 14 21 28 5 12 19 26 XI 9 16 23 XII 7 14 21 28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ІІ           : : II II //   

 – теоретичне навчання  Х – науково-виробнича практика 

: – екзаменаційна сесія  А – проміжна атестація 

- – канікули  З – 
захист звітів з дослідницької 
практики 

О – навчальна практика  ІІ – підготовка магістерської роботи 

І – педагогічна (асистентська) практика  // – державна атестація (державний іспит  
та захист магістерської роботи) 

Д – 
дослідницька практика (дослідницька 
(наукова) компонента) 

  



II. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

№
 п

/п
 

Назва навчальної дисципліни 

Загальний 
обсяг 

Форми 
контролю 

знань 

Аудиторні 
заняття, год. 

С
а
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о
с

т
ій

н
а

 р
о

б
о

т
а
 

Практична 
підготовка 

Розподіл 
тижневих 
годин за 
роками 

навчання 
та 

семестрами 

Г
о

д
и

н
 

(1
Є

С
Т

С
 3

0
 г

о
д

.)
 

к
р

е
д

и
т
ів

 

за 
семестрами 

В
с
ь

о
го

 

У тому числі 

Н
а
в

ч
а

л
ь

н
а

 п
р

а
к
т
и

к
а

 

В
и

р
о

б
н

и
ч

а
 п

р
а

к
т
и

к
а

 

1 р.н. 
2 

р.н. 

семестр 

Е
к
з
а

м
е

н
 

З
а

л
ік

 

К
у

р
с

о
в

а
 р

о
б

о
т
а
 

Л
е
к
ц

ії
 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

і 
з
а

н
я

т
т
я

 

П
р

а
к
т
и

ч
н

і 
з
а

н
я

т
т
я

 

(с
е

м
ін

а
р

с
ь

к
і 

з
а

н
я

т
т
я

) 1 2 3 

Кількість 
тижнів у 
семестрі 

15 15 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.ОБОВʼЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1 Інвестиційний менеджмент 120 4 1  1 45 15  30 75   3   

2 
Макроекономічний аналіз і стратегія 
інвестицій 

120 4 3   30 15  15 90     3 

3 Контролінг інноваційної діяльності 120 4 2   30 15  15 90    2  

4 Міжнародні програми та гранти 120 4 1   45 15  30 75   3   

5 Проектний підхід в управлінні бізнесом 120 4 3  3 40 20  20 80     4 

6 Джерела фінансування бізнес-проектів  120 4 1   45 15  30 75   3   

7 
Управління проектами та проектними 
ризиками 

120 4 1   45 15  30 75   3   

8 Управління маркетинговою діяльністю 120 4 2   45 15  30 75    3  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9 
Креативні технології в управлінні 
персоналом  

120 4 2   45 15  30 75    3  

Всього 1080 36 9 0 2 370 140  230 710   12 8 7 

2.ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1 Дисципліни за вибором університету 

1. Аграрна політика 120 4 1   30 15  15 90   2   

2. 
Методологія та організація наукових 
досліджень з основами інтелектуальної 
власності 

120 4 2  
 
 

30 15  15 90    2  

3. Ділова іноземна мова 120 4 2 1  60   60 60   2 2  

Всього 360 12 3 1   120 30  90 240     4 4 0 

2.2. Дисципліни за вибором студента 

2.2.1. Дисципліни загального вибору 

1 Проектне фінансування 120 4 2   30 15  15 90   2   

2 Управління проектами АПК 120 4 2   30 15  15 90    2  

3 
Інформаційні системи і технології в 
управлінні  

120 4 2   30 0 30  90    2  

4 Фінансовий аналіз 120 4 2   30 15  15 90    2  

5 Антикризовий менеджмент 120 4 2   30 15  15 90   2   

7 Соціальне інвестування  120 4 2   30 15  15 90    2  

Всього 240 8 2 0  60 15 0 45 180   2 2  

2.2.2.1. Магістерська програма «Управління інвестиційною діяльністю» 

1 
Управління міжнародними проектами та 
інноваціями  

300 10 3 2  100 40  60  200    4 6 

2 
Ділова гра « Інвестиційна політики 
підприємств АПК » 

180 6 3   30 10   20 150     3 

Всього 480 16 2 1  130 50  80 350   0 4 9 

2.2.2.2. Магістерська програма «Управління міжнародними проектами» 

1 Ділова гра «Стратегічне управління проектами» 300 10 3 2  100 40  60  200    4 6 

2 
Формування, управління та розвиток 
проектної команди  

180 6 3   30 10   20 150     3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всього 480 16 2 1  130 50  80 350   0 4 9 

Разом вибіркові 1080 36 7 2 0 310 95 30 215 770   6 10 9 

Разом теоретичне навчання 2160 72 16 2 2 680 235 30 445 1480   18 18 16 

Виробнича практика 240 8              

Підготовка і захист магістерських робіт 300 10              

Кількість курсових робіт     2        1 0 1 

Кількість заліків    2         1 1 0 

Кількість екзаменів   16          6 6 4 

Разом ОС 2700 90    680 235 30 445 1480   18 18 16 

 
 



ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 
 

Навчальні дисципліни Години Кредити % 

1.Обов’язкові навчальні 
дисципліни 

1080 36 40 

2. Вибіркові навчальні 
дисципліни 

1080 36 40 

2.1. Дисципліни за вибором 
університету 

360 12 13 

2.2. Дисципліни за вибором 
студента 

720 24 27 

3. Інші види навантаження 540 18 20 

Разом за ОС 2700 90 100 
 

    IV. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, ТИЖНІ 
 

Рік 
навчання 

Теоретичне 
навчання 

Екзамена-
ційна  
сесія 

Практична 
підготовка 

Підготовка 
магістерської 

роботи 

Державна 
атестація 

Канікули  Всього 

1 30 5 6 2 0 9 52 

2 10 2 0 2 1 0 15 

Разом 
за ОС 

40 7 6 4 1 9 67 

 
    V. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 
 

№ Вид практики Семестр Години Кредити 
Кількість 

тижнів 

1 Виробнича практика з фаху 2 240 8 6 

 
    VI. КУРСОВІ РОБОТИ І ПРОЕКТИ 
 

№                                                                                                                             Назва дисципліни Години Кредити 
Курсова 
робота 

Курсовий 
проект 

1 Інвестиційний менеджмент 30 1  + 

2 
Проектний підхід в управлінні 
бізнесом 

30 1 
 + 

 
   VІІ. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ  
 

№ Складова атестації Години Кредити 
Кількість 

тижнів 
1 Підготовка та захист магістерської 

роботи 300 10 5 
 

 

 

 


