
1. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВРА 

 
Тип диплому та обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, на базі повної загальної середньої освіти 240 кредитів 

ЄКТС, термін навчання 4 роки. Національний університет «Львівська політехніка» має 

право визнати та перезарахувати результати навчання, отримані в межах попередньої 

освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими 

спеціальностями обсягом не більше 60 кредитів ЄКТС. 

Кваліфікація випускників 

програми 

Бакалавр міжнародних економічних відносин 

Придатність до 

працевлаштування 

випускників програми 

Робочі місця у сфері міжнародних економічних відносин: банки, страхові компанії, 

інвестиційні фонди, туристичні фірми, міжнародні організації, органи державного 

управління та місцевого самоврядування, підприємства, науково-дослідні інститути і 

лабораторії, консультаційні організації, які займаються проблемами міжнародних 

економічних відносин та міжнародної економіки. 

Можливе подальше навчання 

випускників програми 

Випускник бакалаврського рівня вищої освіти може продовжувати навчання на 

освітньому рівні магістр у сфері міжнародних економічних відносин, економіці, 

менеджменті, управлінні та адмініструванні, підприємництві, а також підвищувати 

кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та 

програмами післядипломного навчання. 

Вибіркові блоки освітньої 

програми 

1. Міжнародна економіка 

2. Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність 

3. Економіка міжнародних комунікацій та ІТ 

4. Економіка митної діяльності 

Інтегральна компетентність  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі 

навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні 

комплексних досліджень світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності  1. Здатність спілкуватися іноземними мовами. 

2. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

3. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності). 

4. Здатність працювати в команді. 

5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

Фахові компетентності 1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового 

господарства, особливості реалізації економічної політики та світових інтеграційних / 

дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції. 

2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і 

методи у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, 

застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних 

економічних відносин. 

3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних 

економічних відносин та моделей економічного розвитку. 

4. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи 

регулювання міжнародної торгівлі. 

5. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері 

з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків. 

Перелік компонент освітньої 

програми 

1. Цикл загальної підготовки 

Вступ до фаху «Міжнародні економічні відносини» 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням), ч. 1 

Інформатика 

Макроекономіка  

Математика для економістів, частина 1 

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням), ч. 2 

Історія державності і культури України 

Математика для економістів, частина 2 

Менеджмент 

Мікроекономіка 

Маркетинг 

Філософія 

Ділова іноземна мова, частина 1 

Економіко-математичні методи і моделі 

Ділова іноземна мова, частина 2 

Ділова іноземна мова, частина 3 

Ділова іноземна мова, частина 4 

Вступ до фаху «Міжнародні економічні відносини» (КР) 

Розроблення системи менеджменту (КР) 

 



2. Цикл професійної підготовки 

Бухгалтерський облік 

Економіка підприємства 

Міжнародна економіка 

Дипломатичний протокол та діловий етикет 

Міжнародна статистика 

Міжнародні економічні відносини 

Міжнародні фінанси 

Державне управління міжнародними економічними відносинами 

Економіка зарубіжних країн 

Митна справа 

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності 

Міжнародний бізнес 

Міжнародні організації та транснаціональні корпорації 

Міжнародні валютно-фінансові відносини 

Основи міжнародного венчурного бізнесу 

Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій 

Міжнародне фінансування бізнес-проектів 

Міжнародні економічні відносини (КП) 

Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи 

Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи 

Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи 

3.1. Вибіркові компоненти блоку 01. Міжнародна економіка: 

Інструментарій міжнародних економічних відносин 

Міжнародний економічний аналіз та облік 

Бюджетування та управління витратами у міжнародному бізнесі 

Інформаційне забезпечення міжнародного бізнесу 

Міжнародна електронна торгівля 

Міжнародні страхові послуги 

Інструментарій міжнародних економічних відносин (КП) 

Облік та оподаткування у зарубіжних країнах (КП) 

Бюджетування та управління витратами у міжнародному бізнесі (КП) 

3.2. Вибіркові компоненти блоку 02. Міжнародна інвестиційна та інноваційна 

діяльність: 

Міжнародне інвестування 

Міжнародний фондовий ринок 

Планування та організування міжнародної торгівлі інноваційними товарами 

Міжнародні фінансові ризики 

Міжнародні віртуальні інвестиції та платіжні системи 

Страхування міжнародних інвестиційно-інноваційних операцій 

Міжнародне інвестування (КП) 

Формування оптимального портфеля цінних паперів (КП) 

Планування та організування міжнародної торгівлі інноваційними товарами (КП) 

3.3. Вибіркові компоненти блоку 03. Економіка міжнародних комунікацій та ІТ: 

Сучасні економічні технології міжнародних комунікацій 

Міжнародні медіа-комунікації 

Економіка міжнародних ІТ-компаній 

Організаційно-технологічні інструменти міжнародних економічних комунікацій 

Міжнародна інформаційно-економічна безпека 

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю 

Сучасні економічні технології міжнародних комунікацій (КП) 

Формування системи міжнародних медіа-комунікацій (КП) 

Економіка міжнародних ІТ-компаній (КП) 

3.4. Вибіркові компоненти блоку 04. Економіка митної діяльності: 

Органи управління митною діяльністю 

Економічний аналіз та облік митної діяльності 

Статистика митної діяльності 

Управління комунікаціями у митній діяльності 

Економічна діагностика митної діяльності 

Економіко-управлінський інструментарій митного контролю 

Органи управління митною діяльністю (КП) 

Митне оформлення товарів та інвестицій (КП) 

Статистика митної діяльності (КП) 

 

  



2. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» 

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ МАГІСТРА 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

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

Кваліфікація випускників 

програми 

Магістр міжнародних економічних відносин за освітньо-професійною програмою 

«Міжнародна економіка» 

Придатність до 

працевлаштування 

випускників програми 

Робочі місця у сфері міжнародних економічних відносин: суб’єкти господарювання 

виробничої сфери та сфери послуг; консалтингові компанії; банки і страхові компанії; 

інвестиційні фонди; міжнародні організації; органи державного управління та 

місцевого самоврядування; науково-дослідні інститути і лабораторії, які займаються 

проблемами міжнародної економіки. 

Можливе подальше навчання 

випускників програми 

Докторські програми в сфері міжнародних економічних відносин, управлінні та 

адмініструванні, підприємництві; навчання в системі освіти дорослих згідно чинного 

законодавства. 

Вибіркові блоки освітньої 

програми 

1. Міжнародний бізнес 

2. Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність 

3. Економіка митної діяльності 

Інтегральна компетентність  Здатність виявляти та розв’язувати складні задачі та практичні проблеми, генерувати 

нові ідеї  у сфері міжнародних економічних відносин та/або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності  1.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

2.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

3.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

4.Здатність працювати в команді. 

5.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Фахові компетентності  

 

1.Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження міжнародних 

економічних відносин на усіх рівнях їх реалізації. 

2.Здатність визначати і оцінювати прояви економічного глобалізму, виклики та 

дисбаланси глобального розвитку та їх вплив на міжнародні економічні відносини. 

3.Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їх позиції на світових 

ринках. 

4.Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів 

міжнародних економічних відносин і аналізі їхнього впливу на економічний розвиток 

країни. 

5.Здатність аналізувати й оцінювати геоекономічні стратегії країн, суб’єктів 

міжнародних економічних відносин з позиції національних економічних інтересів. 

Перелік компонент освітньої 

програми 

- Інтелектуальна власність 

- Глобальна економіка; 

- Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності; 

- Міжнародний стратегічний менеджмент; 

- Міжнародний фінансовий менеджмент; 

- Економетрика у міжнародному бізнесі; 

- Міжнародна венчурна діяльність; 

- Соціальна відповідальність; 

- Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи; 

- Виконання магістерської кваліфікаційної роботи; 

- Захист магістерської кваліфікаційної роботи. 

Вибірковий блок  «Міжнародний бізнес» 

- Управління міжнародною конкурентоспроможністю; 

- Інфраструктурне обслуговування міжнародної економічної діяльності; 

- Управління міжнародною конкурентоспроможністю (КП); 

- Інфраструктурне обслуговування міжнародної економічної діяльності (КП). 

Вибірковий блок  «Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність»: 

- Управління міжнародними інноваційними системами; 

- Міжнародні інвестиційно-інноваційні програми і проекти підприємств; 

- Управління міжнародними інноваційними системами (КП); 

- Міжнародні інвестиційно-інноваційні програми і проекти підприємств (КП). 

Вибірковий блок  «Економіка митної діяльності»: 

- Державне управління митною діяльністю; 

- Бізнес-планування експортно-імпортної діяльності; 

- Державне управління митною діяльністю (КП); 

- Бізнес-планування експортно-імпортної діяльності (КП). 

 

  



3.ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 

«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ МАГІСТРА 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 

Кваліфікація 

випускників 

програми 

Магістр міжнародних економічних відносин 

Придатність до 

працевлаштування 

випускників 

програми 

Робочі місця у сфері міжнародних економічних відносин: консалтингові компанії; банки і 

страхові компанії; інвестиційні фонди; міжнародні організації; органи державного управління 

та місцевого самоврядування; суб’єкти господарювання виробничої сфери та сфери послуг; 

науково-дослідні інститути і лабораторії, які займаються проблемами міжнародної економіки. 

Можливе подальше 

навчання 

випускників 

програми 

Докторські програми в сфері міжнародних економічних відносин, управлінні та 

адмініструванні, підприємництві. 

Вибіркові блоки 

освітньої програми 

1. Міжнародний бізнес 

2. Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність 

3. Економіка митної діяльності 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність виявляти та розв’язувати складні задачі та практичні проблеми, генерувати нові ідеї  

у сфері міжнародних економічних відносин та/або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності  

1.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

2.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

3.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

4.Здатність працювати в команді. 

5.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Фахові 

компетентності  

1. Здатність прогнозувати тенденції розвитку міжнародних ринків з урахуванням 

кон’юнктурних змін. 

2. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до 

опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації. 

3. Здатність здійснювати дослідження та/або інновації у сфері міжнародних економічних 

відносин. 

4. Здатність здійснювати викладацьку діяльність у вищій школі з використанням 

сучасних методик і технологій, відповідних технік комунікації, із застосуванням соціально-

психологічних засад комунікації у групі, принципів та прийомів налагодження продуктивної й 

етичної взаємодії на рівні «студент-викладач» та «викладач-викладач».  

5. Здатність застосовувати кумулятивні знання, наукові досягнення, інформаційні 

технології при здійсненні досліджень у сфері міжнародних економічних відносин 

Перелік компонент 

освітньої програми 
 Інтелектуальна власність 

 Глобальна економіка; 

 Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності; 

 Міжнародний стратегічний менеджмент; 

 Міжнародний фінансовий менеджмент; 

 Економетрика у міжнародному бізнесі; 

 Міжнародна венчурна діяльність; 

 Соціальна відповідальність; 

 Наукові дослідження та семінари за їх тематикою; 

 Спецкурс з наукових досліджень спеціальності; 

 Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій 

наукових доповідей; 

 Навчально-дослідницька практика; 

 Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи; 

 Виконання магістерської кваліфікаційної роботи; 

 Захист магістерської кваліфікаційної роботи. 

Вибірковий блок  «Міжнародний бізнес» 

 Управління міжнародною конкурентоспроможністю; 

 Інфраструктурне обслуговування міжнародної економічної діяльності; 

 Управління міжнародною конкурентоспроможністю (КП); 

 Інфраструктурне обслуговування міжнародної економічної діяльності (КП). 

Вибірковий блок  «Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність»: 

 Управління міжнародними інноваційними системами; 

 Міжнародні інвестиційно-інноваційні програми і проекти підприємств; 

 Управління міжнародними інноваційними системами (КП); 

 Міжнародні інвестиційно-інноваційні програми і проекти підприємств(КП). 

Вибірковий блок  «Економіка митної діяльності»: 

 Державне управління митною діяльністю; 

 Бізнес-планування експортно-імпортної діяльності; 



 Державне управління митною діяльністю (КП); 

 Бізнес-планування експортно-імпортної діяльності (КП). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 

«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 60 кредитів ЄКТС  освітньої складової 

освітньо-наукової програми, термін освітньої складової освітньо-наукової програми – 

2 роки 

Кваліфікація випускників 

програми 

Доктор філософії за спеціальністю міжнародні економічні відносини 

Придатність до 

працевлаштування 

випускників програми 

Робочі місця у державних та приватних вищих навчальних закладах, наукових і 

науково-дослідних установах на посадах викладачів та дослідників, на підприємствах 

та в організаціях різних видів діяльності та форм власності на керівних посадах   

Можливе подальше навчання 

випускників програми 

Наукова програма четвертого (наукового) рівня вищої освіти «Доктор наук» 

Інтегральна компетентність  Здатність виявляти та розв’язувати комплексні проблеми в сфері міжнародних економічних 

відносин, висувати гіпотези та генерувати нові ідеї їх комплексного розв’язання, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань у процесі 

дослідницько-інноваційної діяльності та професійної практики. 

Загальні компетентності  1. Здатність до набуття універсальних навичок дослідника: пошуку, систематизації і 

синтезу інформації з різних джерел. 
2. Здатність формувати системний науковий світогляд, проявляти креативність, 

продукувати і приймати обґрунтовані рішення. 

3. Здатність до абстрактного, критичного мислення, аналізу та синтезу на основі 
логічних аргументів і перевірених фактів в умовах обмеженості часу і ресурсів з 

урахуванням принципів тайм-менеджменту. 
4. Здатність демонструвати культуру наукового усного і писемного мовлення 

державною та іноземними мовами при оформленні наукових та академічних текстів, 
демонстрації результатів наукових досліджень у ході дискусій та наукової полеміки. 

5. Здатність працювати в команді дослідників, виявляти ініціативу, брати на себе 
відповідальність, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, сповідуючи та 

дотримуючись принципів наукової етики. 
6. Здатність до організації та проведення навчальних занять з використанням 

теоретичних та методологічних напрацювань власного наукового дослідження.  

Фахові компетентності  

 

1. Здатність демонструвати глибокі знання сучасних теоретичних, 

методологічних та методичних засад функціонування і розвитку світового 

господарства та міжнародних економічних відносин. 

2. Здатність до формування наукового цілісного уявлення про економічну 

єдність світу, регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на 

національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів 

конвергенції і дивергенції. 

3. Здатність до аналітичного мислення та практичних навичок систематизації 

інформації з метою обробки великих масивів даних, здійснення оцінювання та 

прогнозування міжнародних економічних та соціальних явищ. 

4. Здатність застосовувати інформаційні технології, сучасні методи 

моделювання та прогнозування із використанням новітніх прикладних пакетів і 

програмних продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / спростування 

гіпотез. 

5. Здатність здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти 

їх поширенню в науковій та практичній сферах як українською, так і іноземними 

мовами. 

6. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати 

міждисциплінарних наукових досліджень у сфері міжнародних економічних відносин 

та бізнесу. 

Перелік компонент освітньої 

програми 

Філософія і методологія науки 

Іноземна мова для академічних цілей, частина 1 

Іноземна мова для академічних цілей, частина 2 

Професійна педагогіка  

Академічне підприємництво 

Педагогічна практика 

Глобальний розвиток економічних систем 

Дослідницький семінар у галузі економіки, управління та міжнародних економічних 

відносин 

Методи дослідження міжнародних економічних відносин 

Ділова іноземна мова 

Психологія творчості та винахідництва 

Управління науковими проектами 

Технологія оформлення грантових заявок та патентних прав 



Риторика  

Сучасна інвентика у науково-дослідній діяльності 

Відкриті наукові практики 

Академічна доброчесність і якість освіти 

Методологія підготовки наукових публікацій 

Якість вищої освіти (формування внутрішніх систем забезпечення якості) 

Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку 

Соціальна відповідальність ТНК 

Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва 

Інноваційний розвиток підприємницьких структур в умовах глобалізації 

Інтелектуалізація та інформатизація світогосподарського розвитку 

Міжнародна економічна та торгівельна політика 

Моделювання розвитку глобальної економіки 

Міжнародне інвестування в умовах розвитку глобального фінансового ринку 

Особливості розвитку Європейської економіки 

Міжнародний ринок трудових ресурсів 

Менеджмент кар’єри  

Аналітичні та чисельні методи досліджень 

 

 

 

  



5.ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ» 

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ МАГІСТРА 

 
Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

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

Кваліфікація випускників 

програми 

Магістр з менеджменту за спеціалізацією «Бізнес-адміністрування» 

Придатність до 

працевлаштування 

випускників програми 

Робочі місця у державному та приватному секторах різних галузей економіки на 

керівних посадах у сфері управління міжнародними та вітчизняними бізнес-

структурами, підприємствами, організаціями, їх підрозділами, широким спектром 

бізнес-процесів та операцій у всіх сферах діяльності підприємств та бізнес-структур , 

а також у вищих навчальних закладах на посадах викладачів. 

Можливе подальше навчання 

випускників програми 

Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти «Доктор філософії», 

програми підвищення кваліфікації. 

Вибіркові блоки освітньої 

програми 

1. Бізнес-адміністрування 

2. Бізнес-адміністрування малих інноваційних підприємств 

Інтегральна компетентність  Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог 

Загальні компетентності  1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей, знань/видів економічної діяльності)  

3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій 

4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)  

6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)  

7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Фахові компетентності  

 

1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 

стандартів 

2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 

організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні стратегії та плани 

3. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації 

4. Здатність до управління організацією та її розвитком. 

5. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

Перелік компонент освітньої 

програми 

- Ділова кар’єра 

- Проектний менеджмент 

- Стратегічний менеджмент 

- Фінансовий менеджмент 

- Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу 

- Інтелектуальна власність бізнес-структур 

- Розвиток бізнес-структур 

- Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу (КП) 

- Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи 

- Виконання магістерської кваліфікаційної роботи 

- Захист магістерської кваліфікаційної роботи 

Вибірковий блок 01 «Бізнес-адміністрування» 

- Адміністрування міжнародних бізнес-структур 

- Адміністрування приватно-державного партнерства в бізнесі 

- Корпоративна аналітика 

- Корпоративна аналітика (КП) 

- Адміністрування міжнародних бізнес-структур (КП) 

Вибірковий блок 02 «Бізнес-адміністрування малих інноваційних підприємств»: 

- Контролінг інноваційної діяльності  

- Управління інноваційним розвитком 

- Управління ризиками інноваційної діяльності 

- Економіка інноваційної діяльності (КП) 

- Управління ризиками інноваційної діяльності (КП)  

  



6.ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» 

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ МАГІСТРА 

 
Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

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

Кваліфікація випускників 

програми 

Магістр з менеджменту за спеціалізацією «Управління інноваційною діяльністю» 

Придатність до 

працевлаштування 

випускників програми 

Робочі місця у державному та приватному секторах різних галузей економіки на 

керівних посадах у сфері управління суб’єктами інноваційної діяльності, науково-

дослідними, конструкторськими, проектними бюро, лабораторіями, проектними 

організаціями, відділами патентної та винахідницької роботи, науково-технічної 

інформації, управління проектами та програмами, а також у вищих навчальних 

закладах на посадах викладачів. 

Можливе подальше навчання 

випускників програми 

Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти «Доктор філософії», 

програми підвищення кваліфікації. 

Вибіркові блоки освітньої 

програми 

1. Управління інноваційною діяльністю. 

2. Управління інноваціями в бізнес-структурах. 

Інтегральна компетентність  Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог 

Загальні компетентності  1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей, знань/видів економічної діяльності) 

3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій 

4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)  

6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)  

7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Фахові компетентності  

 

1. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління 

людьми 

2. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість 

3. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом 

4. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організацій у сфері інноваційної 

діяльності, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію 

в умовах невизначеності, залучати традиційні та нові альтернативні джерела 

фінансування інноваційних процесів 

5. Здатність до управління організаціями – суб’єктами інноваційної діяльності та їх 

розвитком, проводити комплексний аналіз їхньої інноваційної діяльності з позиції 

системного підходу на основі використання сучасних методик і комп’ютерних 

технологій, організовувати генерацію нових ідей та розробку нових продуктів, 

використовуючи креативні технології інноваційної діяльності та управління 

знаннями. 

Перелік компонент освітньої 

програми 

- Ділова кар’єра 

- Проектний менеджмент 

- Стратегічний менеджмент 

- Фінансовий менеджмент 

- Економіка та оподаткування інноваційної діяльності 

 - Інтелектуальна власність  

- Інформаційно-управлінські системи в бізнес-структурах 

- Економіка та оподаткування інноваційної діяльності (КП) 

- Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи 

- Виконання магістерської кваліфікаційної роботи 

- Захист магістерської кваліфікаційної роботи 

Вибірковий блок 01 «Управління інноваційною діяльністю» 

- Системне управління інноваційною діяльністю 

- Управління інвестиційним та венчурним бізнесом 

- Ризик-менеджмент в інноваційній діяльності 

- Управління інвестиційним та венчурним бізнесом (КР) 

- Ризик-менеджмент в інноваційній діяльності (КП) 

Вибірковий блок 02 «Управління інноваціями в бізнес-структурах»: 

- Системний аналіз та прийняття управлінських рішень в бізнес-структурах 

- Стартапи в інноваційному бізнес-середовищі 

- Управління ризиками інноваційного підприємництва 

- Стартапи в інноваційному бізнес-середовищі (КР) 

- Управління ризиками інноваційного підприємництва (КП) 



 

 

 

 

 

 


