


Код та найменування спеціальності– 073 Менеджмент.

Рівень  вищої  освіти–  другий  (магістерський)  рівень  вищої  освіти  та

сьомий  кваліфікаційний  рівень  за  Національною  рамкою  кваліфікацій  (FQ-

EHEA – другий цикл; EQF-LLL – 7 рівень;НРК України – 7 рівень).

Орієнтований  перелік  спеціалізацій  та  освітніх  програм–Освітньо-

професійна  програма  другого  (магістерського)  рівня  вищої  освіти  ступеня

«магістр»  галузі  знань  07 «Управління  та  адміністрування»  зі  спеціальності

073 «Менеджмент»  за  освітньо-професійною  програмою  «Менеджмент

організацій і адміністрування».

Профіль програми: менеджмент організацій та адміністрування в умовах

організаційно-економічної діяльності вітчизняних підприємств. 

Загальний  обсяг  у  кредитах  Європейської  кредитної  трансферно-

накопичувальної  системи  та  строк  навчання–90 кредитів  ЄКТС / 1 рік

4 місяці.

Професійні  стандарти,  на  дотримання  яких  планується  спрямувати

навчання  (в  разі  наявності)–Стандарт  вищої  освіти  за  спеціальністю

073 Менеджмент галузі  знань 07 Управління та адміністрування для другого

(магістерського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України

від 10.07.2019 р. № 959).

Освітня  діяльністьКременчуцького  національного  університету  імені

Михайла  Остроградського  ґрунтується  на  концептуальних  засадах

Національної  Доктрини  розвитку  освіти,  Державній  Національній  програмі

«Освіта (Україна ХХІ століття)», Законі України «Про освіту», Законі України

«Про  вищу  освіту»,  наказах  Міністерства  освіти  і  науки  України,  Статуті

КрНУ,  Положенні  про  організацію  освітнього  процесу  в  КрНУ,  Правилами

внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових актах.

Перелік  основних  компетентностей,  якими  повинен  оволодіти

здобувач вищої освіти:

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 (ЗК).

ЗК 1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК 2 Здатність  до  спілкування  з  представниками  інших  професійних  груп

різного  рівня  (з  експертами  з  інших  галузей  знань/видів  економічної
діяльності)

ЗК 3 Навички використання інформаційних та 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

Спеціальні (фахові) компетентності (СК).

СК 1 Здатність  обирати  та  використовувати  концепції,  методи  та
інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених
цілей та міжнародних стандартів

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

СК 3 Здатність  до  саморозвитку,  навчання  впродовж життя  та  ефективного
самоменеджменту

СК 4 Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації

СК 5 Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі
управління

СК 6 Здатність  формувати  лідерські  якості  та  демонструвати  їх  в  процесі
управління людьми

СК 7 Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та
підприємливість

СК 8 Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом

СК 9 Здатність  аналізувати й структурувати проблеми організації,  приймати
ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію

СК 10 Здатність до управління організацією та її розвитком

СК 11 Вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати
наукових робіт до оприлюднення.

СК 12 Вміння  застосовувати  основи  педагогіки  і  психології  у  навчально-



виховному процесі у вищих навчальних закладах освіти.

СК 13 Знання  основних  сучасних  положень  фундаментальних  наук  стосовно
походження, розвитку та будови організації, здатність їх застосовувати
для формування світоглядної позиції.

СК 14 Вміння формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і
процесів у сфері менеджменту із використанням математичних методів і
інформаційних технологій.

Програмні результати навчання (ПРН).

ПРН1 Критично  осмислювати,  вибирати  та  використовувати  необхідний
науковий,  методичний і  аналітичний інструментарій для управління в
непередбачуваних умовах

ПРН2 Ідентифікувати  проблеми  в  організації  та  обґрунтовувати  методи  їх
вирішення

ПРН3 Проектувати ефективні системи управління організаціями

ПРН4 Обґрунтовувати  та  управляти  проектами,  генерувати  підприємницькі
ідеї

ПРН5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах

ПРН6 Мати  навички  прийняття,  обґрунтування  та  забезпечення  реалізації
управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги
чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність

ПРН7 Організовувати  та  здійснювати  ефективні  комунікації  всередині
колективу,  з  представниками  різних  професійних  груп  та  в
міжнародному контексті

ПРН8 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні
системи для вирішення задач управління організацією

ПРН9 Вміти  спілкуватись  в  професійних  і  наукових  колах  державною  та
іноземною мовами

ПРН10 Демонструвати  лідерські  навички  та  вміння  працювати  у  команді,
взаємодіяти  з  людьми,  впливати  на  їх  поведінку  для  вирішення
професійних задач

ПРН11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного
часу

ПРН12 Вміти  делегувати  повноваження  та  керівництво  організацією



(підрозділом)

ПРН13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне,
фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу)

ПРН14 Будувати  і  досліджувати  концептуальні,  математичні  і  комп’ютерні
моделі  об’єктів  і  процесів  у  сфері  менеджменту  організацій  та
адміністрування

Орієнтовний  перелік  професійних  кваліфікацій,  які  планується

надавати.  Магістр  з  менеджменту  здатен  виконувати  роботи  за  одним  або

кількома  з  видів  економічної  діяльності  відповідно  «Класифікації  видів

економічної  діяльностіДК 009:2010»,  затвердженої  наказом

Держспоживстандарту України від 26.11.2010 № 530.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за ДК 003:2010

і може займати первинні посади за угрупуваннями:

1210.1 *Керівники підприємств, установ та організацій

1222.2 Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць 
(підрозділів) у промисловості

1224 *Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

1226.2 *Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на 
транспорті, у складському господарстві та зв’язку

1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні

1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання

1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту

1229.7 *Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності

1231 *Керівники фінансових, економічних, юридичних та адміністративних 
підрозділів

1232 *Керівники підрозділів кадрів і трудових відносин

1233 *Керівники підрозділів маркетингу

1235 *Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання

1239 *Керівники інших функціональних підрозділів



1312 *Керівники малих підприємств без апарату управління у промисловості

1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації 

1474 Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок

1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної 
думки 

1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління

1477.1 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання 
персоналу 

1479 Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам

1491 Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві

1493 Менеджери (управителі) систем якості 

1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної 
відповідальності 

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2320 Викладачі середніх навчальних закладів

2351.1 Наукові співробітники (методи навчання)

2359.2 Інші фахівці в галузі навчання

2412.1 Наукові співробітники (праця, зайнятість)

2412.2 Фахівці в галузі праці та зайнятості

2414.1 Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, 
установ та організацій)

2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність підприємництва, 
раціоналізація виробництва)

2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської 
діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та 
інноваційної діяльності 

2441.2 Економісти

3340 Інші фахівці в галузі освіти



3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із 
заставних та фінансових операцій

3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі

3423 Агенти із зайнятості та трудових контрактів

3431 Секретарі адміністративних органів

3435.2 Організатори діловодства (види економічної діяльності)

3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій 

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління

3449 Інші державні інспектори

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.

Прийом  вступників  на  навчання  для  здобуття  ступеня  магістра  на  основі

ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (в т.ч. –

за  іншою  спеціальністю)здійснюється  за  результатами  вступних  випробуваньу

формі вступного іспиту з іноземної мови та фахового випробування з урахуванням

середнього балу додатку до диплома бакалавра або спеціаліста та додаткових балів,

визначених Правилами прийому до КрНУ.

Для успішного засвоєння освітньої програми магістра абітурієнти повинні

мати вищу освіту першого (бакалаврського) рівня та здібності до оволодіння

знаннями,  уміннями  й  навичками  в  галузі  загальноекономічних  та  фахових

наук.

Порядок оцінювання результатів навчання.

Контроль  знань  та  умінь  студентів  здійснюється  у  формі  поточного  та

підсумкового  контролю.  Оцінювання  рівня  знань  студентів  проводиться  за

рейтинговою системою. Поточний контроль включає контроль знань, умінь та

навичок студентів  на лекціях,  лабораторних,  практичних заняттях та під час

виконання  індивідуальних  навчальних  завдань,  контрольних,  розрахункових,

курсових  робіт  і  проектів.  Підсумковий  контроль  проводиться  у  формі

екзаменів, заліків, державного екзамену.

Атестація  випускників  освітньо-професійної  програми  «Менеджмент



організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» проводиться у

формі  публічного  захисту  кваліфікаційної  роботи  магістрау  поєднанні  з

державним екзаменом за  спеціальністю  та  завершується  видачею документу

встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням

кваліфікації:  Магістр  з  менеджменту.  Атестація  здійснюється  відкрито  і

публічно.

Завідувач кафедри 
менеджменту М. М Хоменко

Гарант освітньої програми /
керівник проектної групи М.М. Хоменко


