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Код та найменування спеціальності – 073 «Менеджмент» 

Рівень вищої освіти  –  Другий (магістерський) рівень 

Галузь знань  –  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціалізація – відсутня 

Освітня програма – Освітньо-професійна програма для підготовки 

здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за 

спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Форма навчання – денна. 

 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання – 90 кредитів / 1 рік 6 місяців. 

Навчальний план, схвалений на засіданні Вченої Ради Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили, протокол № 9 від 16 травня 

2019 року. 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (за наявності)  – не має. 

Відповідність вимогам професійного стандарту (за наявності) –                              

не передбачено. 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

На навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент», приймаються 

громадяни України, які мають ступень бакалавра, за результатами ЗНО, у 

відповідності до умов та правил прийому. Абітурієнти повинні мати 

державний документ про освіту встановленого зразка. Вступники 

зараховуються на навчання на підставі правил прийому, які затверджуються 

в  Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Вищий 

навчальний заклад розробляє вимоги до відбору абітурієнтів у вигляді 

системи знань, умінь і навичок, які ґрунтуються на вимогах стандарту повної 

загальної середньої освіти.  

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 



 

навчання (в разі наявності). Освітня діяльність Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили ґрунтується на 

концептуальних засадах Національної Доктрини розвитку освіти, Державній 

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

освіту», Законі України «Про вищу освіту», Концепції розвитку педагогічної 

освіти, наказах Міністерства освіти і науки України, СтатутіЧорноморського 

національного університету імені Петра Могили, Положенні про організацію 

освітнього процесу Університету,Правилах внутрішнього розпорядку 

Університету та інших нормативно-правових актах. 

 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 

вищої освіти 

 

Інтегральна компетентність (ІК): Здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 

Вміння виявляти  та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї (ЗК1) 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між явищами та процесами. (ЗК2) 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. (ЗК3) 

Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у 

міжнародному контексті. (ЗК4) 

Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень 

(ЗК5) 

Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної 

мети, працювати в команді (ЗК6) 



 

Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і 

свідомо (ЗК7) 

Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї (ЗК8). 

Здатність демонструвати і використовувати на практиці теоретичні 

знання чинного законодавства регулюючого систему загального управління 

якістю (TQM) та її складових (ЗК9) 

Знання та розуміння: міжнародних норм і законодавства України у сфері 

безпеки життєдіяльності населення, система управління охороною праці та 

цивільного захисту (ЗК10) 

Здатність до ініціативності, відповідальності та навичок до превентивного і 

аварійного планування, управління заходами безпеки професійної діяльності 

(ЗК11) 

Уміння  приймати рішення у складних та непередбачуваних ситуаціях, 

лідерські якості на посаді керівника (ЗК12) 

Фахові компетентності: 

Знання основних сучасних положень фундаментальних наук стосовно 

походження, розвитку та будови організації, здатність їх застосовувати для 

формування світоглядної позиції. (ФК1) 

Вміння обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних 

стандартів (ФК2) 

Встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший 

напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні  стратегії та план 

(ФК3) 

Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту (ФК4) 

Здатність до ефективного використання та розвитку людських ресурсів 

в організації (ФК5) 

Вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління (ФК6) 



 

Навички формування та демонстрації лідерських якостей (ФК7) 

Здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу 

та підприємливість (ФК8) 

Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом (ФК9) 

Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації. 

(ФК10) 

Здатність до управління організацією, її змінами. (ФК11) 

Здатність самостійно приймати управлінські рішення у різних умовах 

середовища та нести за них відповідальність. (ФК12) 

Здатність формувати стратегічні цілі функціонування організаційних 

систем, визначати місію та цілі діяльності підприємства, установи, 

організації (ФК13) 

Здатність проводити аналітичну діяльність і за її результатами 

визначати стратегію конкурентної переваги, обирати оптимальну 

корпоративну стратегію з урахуванням прийнятного рівня ризику (ФК14) 

Здатність структурувати завдання відповідно до чисельності 

виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання, 

складати план заходів реалізації рішення (ФК15) 

Програмні результати 

Застосовувати концепції, методи та інструменти менеджменту для 

результативного та ефективного управління організацією (ПР1) 

Встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації 

(ПР2) 

Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, 

генерування підприємницької ідеї (ПР3) 

Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 

розрізах (ПР4) 



 

Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних 

професійних груп та в міжнародному контексті (ПР5) 

Практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій в управлінні (ПР6) 

Аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних  

міркувань, соціально відповідально (ПР7) 

Демонструвати вміння  взаємодіяти  з людьми та впливати на їх 

поведінку (ПР8) 

Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя 

та ефективного самоменеджменту (ПР9) 

Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати 

управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації (ПР10) 

Вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх інформаційне, 

методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у 

відповідності до міжнародних стандартів та рекомендацій моделей 

досконалості (ПР11) 

Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, пов’язаній 

з роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в області наук про 

менеджмент (ПР12) 

Застосувати відповідний арсенал (інструментарій) щодо якісного 

удосконалення основних бізнес-процесів з використанням новітніх 

інформаційних технологій (ПР13) 

Моделювати об’єкти і процеси у сфері менеджменту, застосовуючи 

математичні методи та інформаційні технології (ПР14) 

Здатність застосовувати в професійній діяльності знання міжнародних 

норм та законодавства України у сферах безпеки життєдіяльності, охорони 

праці і цивільного захисту (ПР15) 

Порядок оцінювання результатів навчання 

Контроль знань та умінь студентів здійснюється у формі поточного та 

підсумкового контролю. Оцінювання рівня знань студентів проводиться за  



 

 


