


1. Код і найменування спеціальності: 073 Менеджмент

2. Рівень вищої освіти: другий (магістерський).

3. Орієнтований перелік спеціалізацій та освітніх програм:  «Управління

інноваційною діяльністю».

4.  Загальний  обсяг  у  кредитах  Європейської  кредитної  трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання: 90 кредитів / 1,4 роки навчання.

5.  Професійні  стандарти,  на  дотримання  яких  планується  спрямувати

навчання (в разі наявності).

6. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач

вищої освіти:

Основні  компетентності  здобувача  вищої  освіти зі  спеціальності

073 Менеджмент об’єднують загальні та професійні, що забезпечують 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. До основних з них відносять:

Загальні
(ЗК)

ЗК 1 Здатність  проведення досліджень  на відповідному рівні

ЗК 2
Здатність  до  спілкуватися  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

Фахові 
(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 само менеджменту

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

Програмні результати навчання

ПРН 1
Критично  осмислювати,  вибирати  та  використовувати  необхідний
науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в
непередбачуваних умовах

ПРН 2
Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх
вирішення

ПРН 3 Проектувати ефективні системи управління організаціями

ПРН 4
Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі
ідеї

ПРН 5
Планувати  діяльність  організації  в  стратегічному  та  тактичному
розрізах.

ПРН 6

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

ПРН 7
Організовувати  та  здійснювати  ефективні  комунікації  всередині
колективу,  з  представниками  різних  професійних  груп  та  в
міжнародному контексті

ПРН 8
Застосовувати  спеціалізоване  програмне  забезпечення  та
інформаційні системи для вирішення задач управління організацією

ПРН 9
Вміти спілкуватись в  професійних і  наукових колах державною та
іноземною мовами

ПРН 10
Демонструвати  лідерські  навички  та  вміння  працювати  у  команді,
взаємодіяти  з  людьми,  впливати  на  їх  поведінку  для  вирішення
професійних задач

ПРН 11
Забезпечувати  особистий  професійний  розвиток  та  планування
власного часу

ПРН 12
Вміти  планувати  і  здійснювати  інформаційне,  методичне,
матеріальне,  фінансове  та  кадрове  забезпечення  організації
(підрозділу)



7.Орієнтовний  перелік  професійних  кваліфікацій,  які  планується

надавати.  Фахівець  здатний  виконувати  професійну  роботу  за  такими

угрупуваннями (за ДК 003:2010):

1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій 
1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні 
1228 Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні 
1229 Керівники інших основних підрозділів 

1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання 
1229.5 Керівники підрозділів в охороні здоров'я 
1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту 
1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності 

123 Керівники функціональних підрозділів 
1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та 

адміністративних підрозділів та інші керівники 
1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин 
1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання 
1237 Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-

технічної підготовки виробництва та інші керівники 
1237.1 Головні фахівці - керівники науково-дослідних підрозділів та 

підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші 
керівники 

1237.2 Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та 
підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші 
керівники 

1238 Керівники проектів та програм 
1239 Керівники інших функціональних підрозділів 
131 Керівники малих підприємств без апарату управління 
146 Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності 
1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання 

персоналу 
1479 Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним 

особам 
148 Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров'я та соціальній 

сфері 
1482 Менеджери (управителі) в охороні здоров'я 
1483 Менеджери (управителі) у соціальній сфері 
149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності

* у тому числі всі посади, пов’язані з інноваційною діяльністю

Атестація  випускників  спеціальності  073  Менеджмент  проводиться  у

формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею

документів встановленого зразка  про присудження йому ступеня магістра  з



присвоєнням  кваліфікації:  Магістр  з  менеджменту.  Атестація  здійснюється

відкрито і публічно.

8.  Вимоги  до  рівня  освіти  осіб,  які  можуть  розпочати  навчання  при

наявності освітнього ступеня бакалавра.

9. Порядок оцінювання результатів навчання.

Викладання  та  навчання  за  спеціальністю  073  Менеджмент другого

(магістерського)  рівня  вищої  освіти  реалізується  шляхом  поєднання  лекцій,

лабораторних робіт, практичних занять із залученням віртуального начального

середовища, самостійної роботи на основі підручників, навчальних посібників

та  конспектів  лекцій,  консультацій  з  викладачами,  практики  за  темою

магістерської кваліфікаційної роботи, підготовки магістерської кваліфікаційної

роботи.

Порядок  оцінювання  результатів  навчання  здійснюється  шляхом  здачі

екзаменів,  заліків,  поточного  контролю,  лабораторних  звітів,  курсових  робіт,

захисту звіту про проходження практики, захист магістерської кваліфікаційної

роботи. Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Завідувач кафедри 
економіки О.І. Маслак

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


