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ХАРКІВ – 2016 



І. Преамбула  

1. РОЗРОБЛЕНО  

Методичною комісією Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця.  

Голова методичної комісії:  

Пономаренко В.С., д.е.н., проф., ректор ХНЕУ імені С. Кузнеця. 

 

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

Освітньо-професійна програма вищої освіти галузі знань 07 Управління 

та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент другого (магістерського) 

рівня вищої освіти  затверджена та введена в дію Наказом ректора ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця від 01.03.2016 р. №46/1 у відповідності до рішення вченої ради 

університету від 29.02.2016 р. Протокол №8. 

 

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

 

4. РОЗРОБНИКИ ОПП:  

Проектна група (Наказ ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця від 14.01.2016 р. 

№21): 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) - д.е.н., професор 

кафедри економіки, управління підприємствами та логістики Ястремська О. М. 

Члени проектної групи: 

Отенко В. І. -  д.е.н., проф.,  

Лепейко Т. І. - д.е.н., проф.,  

Гавкалова Н. Л. - д.е.н., проф.,  

Борова Т. А.  - д.пед.н., проф.,  

Салун М.М. - д.е.н., доц.,  

Малярець Л.М.  – д.е.н., проф., 

Шталь Т.В. - д.е.н., проф., 

Москаленко Н.О. - к.е.н., доц., 

Коюда В. О. -  к.е.н.,проф.. 



ІІ - Загальна характеристика 

 

Тимчасова освітньо-професійна програма створена за відсутності 

Стандарту вищої освіти на основі використання таких положень Закону 

України «Про вищу освіту»: 

1) ст. 1, п. 1. 17 – освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-

наукова) – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в 

межах спеціальності, що визначає: вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання за цією програмою; перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 

цієї програми; очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти 

здобувач відповідного ступеня вищої освіти; 

2) ст. 10, п. 3 – стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої 

програми: обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст 

підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів 

навчання (сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей); форми 

атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти; 

3) ст. 5, п.1 – другий (магістерський) рівень передбачає здобуття особою 

поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною 

спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або 

професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного 

виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної 

діяльності; 

4) ст. 1 п. 1.13 – компетентність визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти; 

5) ст. 1 п. 1.19 – результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною 

освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 

На підставі цих положень прийнята (за термінологією Закону України 

«Про вищу освіту») така структура освітньої програми:  

- обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; 

- перелік компетентностей випускника; 

- нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 

у термінах результатів навчання; 

- структура програми підготовки магістрів; 

- форми атестації здобувачів вищої освіти; 

- вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти; 

перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-професійна 

програма. 



 
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень, HPK – 7 рівень / 

Магістр 

Ступінь, що 

присвоюється 

Магістр 

 

Галузі знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальності 073 Менеджмент 

Обмеження щодо форм 

навчання 

Немає 

Освітня кваліфікація Магістр менеджменту  

 

 

Кваліфікація(-ї) 

професійна(-і) 

 

Кваліфікація в дипломі Магістр з  менеджменту , спеціалізація : 

 Менеджмент організацій та адміністрування 

Менеджмент інноваційної діяльності 

Менеджмент ЗЕД 

Логістика 

Бізнес - адміністрування 

Управління проектами 

Управління фінансово-економічною безпекою 

Управління навчальним закладом 

Адміністративний менеджмент 

Опис предметної 

області 

Об’єктами вивчення в менеджменті є управління організаціями та їх 

підрозділами за невизначеності умов і вимог 

 Цілі навчання: 

-  підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління 

організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей. 

Теоретичний зміст предметної області: 

- інноваційні концепції та системи менеджменту; 

-  функції, методи, технології управління організаціями та їх 

підрозділами; 

-  методологія наукових досліджень. 

Методи, методики, технології та інструменти: 

- загальнонаукові та специфічні методи дослідження; 

- методи та інструменти наукового дослідження у сфері 

менеджменту; 

- методики, технології та інструменти менеджменту (стратегічне 

управління, управління змінами, проектне управління, управління 

знаннями, корпоративне управління, тощо); 

інформаційно-комунікаційні технології управління організаціями та їх 

підрозділами. 

Академічні права 

випускників 

Магістр може продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) 

рівнем, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову 

післядипломну освіту 

Працевлашту-вання 

випускників  

Фахівці згідно з чинною редакцією Національного 

класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) 

та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-



08), а саме: 
керівники підприємств, установ, організацій; 

професіонали з питань економічної безпеки підприємств, установ 

та організацій; 

консультанти з ефективності підприємництва, раціоналізації  

виробництва; 

аналітики з інвестицій; 

професіонали з управління проектами та програмами у сфері 

матеріального (нематеріального) виробництва; 

директор навчального закладу та ін. 

 

ІІІ - Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 

Обсяг освітньої програми підготовки магістра галузі знань 07 Управління 

та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент : 

 на базі освітнього ступеня бакалавр – 90-120 кредитів ЄКТС. 

Термін навчання: 

денна форма - один рік 6 місяців; 

заочна форма -два роки. 

 

Обсяг кредитів ЄКТС для здобуття ступеня магістра  

зі спеціальності 073 Менеджмент 

Складові освітньо-професійної програми 

Загальна 

кількість Структура, 

% кредитів 

ЄКTC 
годин 

ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИКЛ 
59 1770 66% 

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
9 270 10% 

ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
50 1500 56% 

ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
16 480 18% 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ 
15 450 16% 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ : 
90 2700 100% 

в тому числі: варіативна складова 
50 1500 56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІV – Перелік компетентностей випускника 
Інтегральна 

компетентність 

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 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між явищами та процесами; 

2. Здатність  проведення досліджень  на відповідному рівні 

3. Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у 

міжнародному контексті; 

4. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

пошуку, оброблення,  аналізу  інформації з різних джерел та прийняття 

рішень; 

5. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної 

мети, працювати в команді; 

6. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і 

свідомо; 

7. Вміння виявляти  та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

1. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; 

2. Вміння обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до 

міжнародних стандартів; 

3. Встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший 

напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні  стратегії та 

плани; 

4. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту; 

5. Здатність до ефективного використання та розвитку людських 

ресурсів в організації; 

6. Вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління; 

7. Навички формування та демонстрації лідерських якостей; 

8. Здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу 

та підприємливість; 

9. Здатність до управління організацією, її змінами; 

10. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом. 

 

 

 

 



Компетентності випускника за спеціалізаціями 

 

Вивчення навчальних дисциплін спрямовано на формування таких 

компетентностей: 

 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією «Менеджмент організацій та 

адміністрування» 

№ Шифр 

компетентності 

Сутність компетентності Дисципліни, що забезпечують формування 

компетентності 

1 СК.МОТА.01 Здатність до ефективної 

побудови функціонально 

орієнтованих схем 

фінансового управління, 

побудови довгострокової й 

короткострокової 

фінансової політики на 

підприємстві, оцінки 

підприємницьких, 

інвестиційних і фінансових 

ризиків. 

Здатність розробляти 

бюджети як 

короткострокового, так і 

довгострокового характеру, 

а також різних інших форм 

фінансових планів, 

оцінювати ефективність 

фінансової діяльності 

господарюючого суб'єкта. 

Здатність до управління 

структурою капіталу, 

інвестиційним портфелем й 

оцінки їх прибутковості. 

Фінансовий менеджмент 

Реінжиніринг бізнес-процесів 

Управління потенціалом підприємства 

Корпоративне управління 

2 СК. МОТА.02 Визначати доцільність 

формування і використання 

потенціалу підприємства в 

цілому та за складовими. 

Здатність обґрунтовувати 

комплекс управлінських 

рішень щодо створення, 

успішного функціонування, 

підтримки та розвитку 

потенціалу підприємства як 

системи. 

Здатність виявляти 

невикористані можливості 

та розробляти заходи з їх 

мобілізації  

Фінансовий менеджмент 

Реінжиніринг бізнес-процесів 

Маркетинговий менеджмент 

Корпоративне управління 

Управління іміджем управління 

потенціалом підприємства 

3 СК. МОТА.03 Здатність до управління 

діяльністю як 

саморегульованої 

Фінансовий менеджмент 

Управління потенціалом підприємства 

Маркетинговий менеджмент 



організації в умовах 

динамічного ринку. 

Здатність самостійно 

обґрунтовувати комплекс 

заходів щодо усунення 

кризових явищ, 

комплексної  трансформації 

компанії  та створення 

системи забезпечення 

динаміки розвитку. 

Здатність до застосування 

відповідного арсеналу 

(інструментарію) щодо 

якісного удосконалення 

основних бізнес-процесів з 

використанням новітніх 

інформаційних технологій. 

Корпоративне управління 

Управління іміджем реінжиніринг бізнес-

процесів 

4 СК. МОТА.04 Здатність до формування 

сучасного розуміння 

можливостей управління 

маркетингом для 

досягнення переходу до 

нового рівня і форм 

споживання шляхом 

ситуаційного аналізу ринку. 

Здатність прогнозувати 

еволюцію потреб 

споживачів та 

стратегічного планування 

стимуляції руху товарів і 

послуг, організації 

продажу, що забезпечує 

зростання стійкості 

підприємницької 

діяльності. 

Здатність до застосування у 

практичній діяльності 

методів управління 

маркетингом шляхом 

створення маркетингових 

стратегій і програм. 

Фінансовий менеджмент 

Реінжиніринг бізнес-процесів 

Управління потенціалом підприємства 

Корпоративне управління 

Управління іміджем маркетинговий 

менеджмент 

5 СК. МОТА.05 Здатність розв’язувати 

складні задачі та проблеми 

у сфері корпоративного 

управління при 

невизначеності умов та 

вимог, що передбачає 

проведення досліджень та 

здійснення інновацій. 

Здатність розробляти 

(вдосконалювати) проекти 

статутів та внутрішніх 

Фінансовий менеджмент 

Реінжиніринг бізнес-процесів 

Управління потенціалом підприємства 

Маркетинговий менеджмент 

Корпоративне управління 



положень корпоративних 

підприємств з урахуванням 

національного 

корпоративного 

законодавства; планувати 

етапи створення 

корпоративного 

підприємства. 

Здатність обґрунтовувати 

плани трансформації 

корпоративних 

підприємств, реалізовувати 

їх в межах національного 

законодавства 

6 СК. МОТА.06 Здатність до формування та 

обґрунтування комплексу 

управлінських рішень зі 

створення, підтримання та 

розвитку корпоративного 

іміджу. 

Формувати сутність 

корпоративної культури з 

урахуванням особливостей 

діяльності організації. 

Здатність розробляти і 

застосовувати різні форми 

роботи в залежності від 

цільової аудиторії. 

Прогнозувати і розробляти 

комплекс заходів з 

профілактики конфліктних 

ситуацій, що можуть 

виникнути між 

організацією та 

громадськістю. 

Реінжиніринг бізнес-процесів 

Маркетинговий менеджмент 

Корпоративне управління 

Управління іміджем 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією  «Менеджмент інноваційної 

діяльності» 

1 СК.МІД.1 Здатність розробляти 

інноваційні проекти та  

управляти процесом їх 

реалізації 

Управління інноваційними проектами 

Управління процесом розробки та 

освоєння виробництва нових продуктів 

 

2 СК.МІД.2 Здатність розраховувати та 

оцінювати показники 

оцінки ефективності 

інноваційних проектів  

Управління інноваційними проектами 

Управління процесом розробки та 

освоєння виробництва нових продуктів 

3 СК.МІД.3 Приймати обгрунтовані 

рішення щодо визначення 

приоритетных напрямів 

розвитку та організації  

інноваційної діяльності на 

мікро- та макрорівні 

Управління процесом розробки та 

освоєння виробництва нових продуктів 

Управління інноваційними проектами 

 



4 СК.МІД.4 Управляти продуктовими 

інноваціями на основі  та 

організації 

конструкторської, 

технологічної підготовки  

та освоєння виробництва   

Управління процесом розробки та 

освоєння виробництва нових продуктів 

Управління інноваційними проектами 

 

5 СК.МІД.5 Розробляти маркетингові 

стратегії інновацій  

Маркетинг інновацій 

6 СК.МІД.6 Здатність комерціалізувати 

інновації у реальному і 

віртуальному просторі  

Маркетинг інновацій 

Інтелектуальна власність та трансфер 

технологій 
7 СК.МІД.7 Обґрунтовувати та 

приймати рішення щодо 

цінової політики при 

виведенні інновації на 

ринок та їх дистрибуції  

Маркетинг інновацій 

8 СК.МІД.8 Використовувати сучасні 

інформаційні системи і 

технології для 

обґрунтування 

управлінських рішень з 

розроблення та 

впровадження інновацій 

Інформаційні системи і технології в 

управління інноваціями  

9 СК.МІД.9 Застосовувати методи 

економіко-математичного 

моделювання для 

прийняття управлінських 

рішень щодо інноваційної 

діяльності підприємств та 

організацій 

Моделювання інноваційних процесів 

10 СК.МІД.10 Управляти трансфером 

технологій підприємств та 

організацій щодо їх бізнес-

діяльності 

Інтелектуальна власність та трансфер 

технологій 

11 СК.МІД.11 Здатність до розроблення, 

документування, 

використання, відтворення  

та захисту об’єктів 

інтелектуальної власності 

підприємств та організацій  

Інтелектуальна власність та трансфер 

технологій 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією  

«Менеджмент ЗЕД»» 

1 СК.МЗЕД.1 Здатність приймати 

раціональні  управлінські 

рішення щодо розробки 

міжнародних конкурентних 

стратегій підприємства 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства 

Міжнародні бізнес-стратегії підприємства 

2 СК.МЗЕД.2 Здатність забезпечувати 

ефективне функціонування 

транснаціональних 

корпорацій 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства 

Міжнародні бізнес-стратегії підприємства 



3 СК.МЗЕД.3 Здатність розробляти й 

обґрунтовувати вибір 

ефективних управлінських 

рішень та стратегій 

розвитку підприємницької 

діяльності в глобальному 

конкурентному просторі 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності 

Міжнародний маркетинг 

Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства 

Міжнародні бізнес-стратегії підприємства 

4 СК.МЗЕД.4 Розробляти та 

використовувати 

оптимальне маркетингове 

та логістичне забезпечення 

міжнародних комерційних 

операцій з урахуванням 

особливостей 

функціонування 

закордонних ринків та норм 

міжнародного права 

Міжнародний маркетинг 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства 

Міжнародний логістичний менеджмент 

Міжнародні бізнес-стратегії підприємства 

5 СК.МЗЕД.5 Створювати аналітичну 

систему щодо оцінки 

ефективності 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства та 

ступеня його адаптації до 

змін зовнішнього 

середовища 

Міжнародний маркетинг 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства 

Міжнародні бізнес-стратегії підприємства 

6 СК.МЗЕД.6 Здійснювати оцінку 

відповідності інвестиційних 

програм інноваційним 

пріоритетам міжнародного 

інвестування 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства 

Міжнародний логістичний менеджмент 

Міжнародний інвестиційний менеджмент 

Міжнародні бізнес-стратегії підприємства 

7 СК.МЗЕД.7 Здатність формувати 

ефективну інвестиційну 

стратегію підприємства  

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства 

Міжнародний інвестиційний менеджмент 

8 СК.МЗЕД.8 Приймати оптимальні 

управлінські рішення про 

вихід підприємства на 

міжнародний ринок в 

умовах мінливості 

зовнішнього середовища 

Міжнародний маркетинг 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Міжнародний логістичний менеджмент 

Міжнародні бізнес-стратегії підприємства 

9 СК.МЗЕД.9 Розробляти ефективний  

маркетинговий комплекс 

підприємства на 

міжнародному ринку 

Міжнародний маркетинг 

Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства 

Міжнародний логістичний менеджмент 

Міжнародні бізнес-стратегії підприємства 

10 СК.МЗЕД.10 Визначати та приймати 

управлінські рішення щодо 

системи розподілу на 

міжнародному ринку 

Міжнародний маркетинг 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Міжнародний логістичний менеджмент 



Міжнародні бізнес-стратегії підприємства 

11 СК.МЗЕД.11 Здатність формувати 

механізм управління 

міжнародною 

конкурентоспроможністю 

підприємства  

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства 

Міжнародний логістичний менеджмент 

Міжнародний інвестиційний менеджмент 

12 СК.МЗЕД.12 Здатність забезпечувати 

ефективне управління  

міжнародною 

конкурентоспроможністю 

підприємства  

Міжнародний маркетинг 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства 

Міжнародний логістичний менеджмент 

Міжнародний інвестиційний менеджмент 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією  

« Логістика » 

1 СК.Л.1  Вміння формувати та 

оптимізувати логістичні 

системи; 

здатність щодо планування 

та проектування 

логістичних систем, 

управління проектом з 

розробки та впровадження 

логістичної системи, 

управління ризиками 

проекту 

Проектування логістичних систем 

2 СК.Л2 Здатність формувати та 

реалізовувати логістичні 

місію, стратегію, цілі, 

завдання, рішення та  

здійснювати комплексну 

управлінську діяльність в  

ланцюгах поставок; 

вміння  визначати шляхи 

економії загальних витрат 

матеріальних, фінансових, 

трудових ресурсів 

впродовж усього 

логістичного ланцюга та 

оцінювати його 

ефективність.  

Управління ланцюгами поставок 

3 СК.Л3 Здатність до використання 

інструментарію управління 

фінансовими потоками в 

логістичних системах; 

Здатність розробляти 

заходи по оптимізації й 

підвищення ефективності 

управління фінансовими 

потоками в логістичних 

системах 

Фінансові потоки в логістичних системах 



4 СК.Л 4 Вміння розробляти 

інноваційні проекти у сфері 

логістичної діяльності та 

застосовувати прогресивні 

технології для забезпечення 

руху товаропотоків;                                            

 здатність здійснювати 

планування інноваційної 

діяльності підприємства у 

сферах обслуговування 

споживачів, виробництва, 

запасів, складування та                                                                       

транспортування, 

оцінювати ефективність 

логістичних інновацій. 

Інноваційні технології в логістиці 

5 СК. Л5 Вміння приймати 

обґрунтовані управлінські 

рішення у виробництві, 

постачанні, збуті, 

складуванні, 

транспортуванні  з метою 

зниження ризиків і 

максимізації доходів; 

 здатність визначати  

комплекс показників оцінки 

ефективності функціо-

нування системи 

логістичного менеджменту. 

Здатність до використання  

принципів та 

закономірностей 

формування організаційних 

структур логістики 

підприємств та організацій. 

Логістичний менеджмент і 

адміністрування 

6 СК.Л6 Здатність застосовувати 

методи та стандарти 

моделювання з метою 

оптимізації бізнес-процесів 

у логістиці 

Моделювання бізнес-процесів в логістиці 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією  

 «Бізнес-адміністрування» 

1 СК.БА1 Аналізувати вплив макро- і 

мікрооточення на бізнес-

організацію з 

використанням відповідних  

інструментів 

Фінансовий менеджмент 

Маркетинговий менеджмент  

2 СК.БА2 Глибоко розуміти 

функціональні сфери 

бізнесу, взаємозв’язки між 

ними та їх місце в 

організаційному й 

зовнішньому контексті 

Управління бізнес-процесами 

Менеджмент персоналу та організаційна 

поведінка 



3 СК.БА3 Управляти компанією в 

міжнародному контексті 

шляхом планування і 

контролю, ґрунтуючись на 

принципах етики і 

соціальної відповідальності 

і застосовуючи адекватні 

концепції, методи та 

інструменти 

Маркетинговий менеджмент 

Ризик-менеджмент 

Технологія аналізу та планування бізнесу 

 

4 СК.БА4 
Управляти змінами 

Технологія аналізу та планування бізнесу 

Управління бізнес-процесами 

5 СК.БА5 Проводити аналіз 

діяльності підприємства та 

розробляти консультаційні 

проекти 

Технологія аналізу та планування бізнесу 

Фінансовий менеджмент 

6 СК.БА6 Здатність приймати 

обґрунтовані рішення у 

складних ситуаціях, в 

умовах ризику і 

невизначеності 

Ризик-менеджмент 

Управління бізнес-процесами 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією 

«Управління проектами» 

1 СК.УП.1 Застосовувати конкретні 

засоби та інструменти для 

управління ресурсами 

проектно-орієнтованої 

організації 

Планування і виконання проектних дій 
 

2 СК.УП.2 Здійснювати управління 

проектами на всіх стадіях 

проектного циклу, 

приймати ефективні 

рішення щодо їх 

ресурсного та 

організаційного 

забезпечення 

Планування і виконання проектних дій 

 

3 СК.УП.3 Здійснювати комплексне 

планування портфеля 

проектів підприємства з 

метою досягнення його 

сталого розвитку 

Планування і виконання проектних дій 

 

4 СК.УП.4 Здатність здійснювати 

обґрунтований вибір 

мотиваційних та емоційних 

компонентів процесу 

прийняття рішень в сфері 

управління проектами 

Формування проектної команди 
 

5 СК.УП.5 Мати здатність 

встановлювати ефективний 

взаємозв’язок у проектній 

діяльності через побудову 

систем координації, 

взаємодії, звітування, 

Формування проектної команди 
 



інформації, створення 

команд та управління 

конфліктами 

6 СК.УП.6 Приймати управлінські 

рішення щодо ефективного 

управління проектами у 

сфері регіонального 

розвитку, використовуючи 

європейські підходи та 

вітчизняний досвід 

Управління проектами у сфері 
регіонального розвитку 
 

7 СК.УП.7 Обґрунтовувати оптимальні 

шляхи ефективної 

реалізації регіональних 

проектів, базуючись на 

ефективному використанні 

ресурсів території регіону 

Управління проектами у сфері 
регіонального розвитку 

8 СК.УП.8 Надавати рекомендації 

органам державної влади і 

місцевого самоврядування 

щодо розробки 

регіональних стратегій 

розвитку в Україні 

Управління проектами у сфері 
регіонального розвитку 

9 СК.УП.9 Здійснювати оформлення 

патенту та інших 

охоронних документів 

Захист прав інтелектуальної власності в 
управлінні проектами 

10 СК.УП.10 Здійснювати захист прав 

інтелектуальної власності 

Захист прав інтелектуальної власності в 
управлінні проектами 

11 СК.УП.11 Складати та укладати угоди 

про виконання проектних 

робіт 

Господарське право 

12 СК.УП.12 Здійснювати визначення 

об’єктів та суб’єктів 

господарських 

правовідносин 

Господарське право 

13 СК.УП.13 Здатність організовувати 

виконання завдань щодо 

управління фінансовими 

ресурсами суб’єктів 

господарювання в рамках 

проектної діяльності з 

метою досягнення 

економічної ефективності 

Фінансовий менеджмент в управлінні 
проектами 

14 СК.УП.14 Здатність формувати 

фінансову стратегію та 

фінансову політику 

проектно-орієнтованої 

організації за такими 

напрямами, як управління 

активами, капіталом, 

інвестиціями, прибутком та 

ризиками 

 

Фінансовий менеджмент в управлінні 
проектами 



Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією «Управління фінансово-економічною 

безпекою» 

1. СК.УФЕБ 1 Здатність демонструвати 

знання базових категорій, 

теорій, концепцій, 

технологій та методів у 

сфері фінансово-

економічної безпеки на 

міжнародному, 

національному, 

регіональному рівнях та 

суб’єктів управління 

фінансово-економічною 

безпекою 

Організація та управління безпекою 

соціальних систем 

 

 

 

2. СК.УФЕБ 2 Здатність до абстрактного 

мислення щодо 

призначення та 

функціонування систем  

фінансово-економічної 

безпеки (об’єкти/ суб’єкти, 

рівні,  види, форми, 

організація, інструменти) 

Організація та управління безпекою 

соціальних систем 

 

 

 

3. СК.УФЕБ 3 Здатність застосовувати 

базові знання основних 

нормативно-правових актів 

та довідкових матеріалів, 

стандартів, інструкцій та 

інших нормативно-

розпорядчих документів у 

сфері фінансово-

економічної безпеки 

Правове забезпечення безпеки суб'єктів 

господарської діяльності в україні 

 

 

 

4. СК.УФЕБ 4 Здатність обґрунтовувати 

доцільність прийняття 

управлінських рішень 

(застосування методів 

управління, прийняття та 

розроблення управлінських 

рішень, фінансового та 

економічного аналізу, 

комплаенсу, veb – аналізу, 

бізнес-аналізу, 

бенчмаркінгу)  

Наукове та методичне забезпечення 

діяльності фахівців з фінансово-

економічної безпеки 

 

Професійна психологія  

 
Обліково-аналітичне забезпечення  

економічної безпеки 

 

Конкурентний аналіз та конкурентна 

розвідка 

 

5. СК.УФЕБ 5 Здатність до використання 

інформаційно-аналітичного 

інструментарію 

дослідження змін у стані 

фінансово-економічної 

безпеки з використанням 

сучасних знань про методи, 

технології та інструменти 

аналізу, моделювання та 

 

Наукове та методичне забезпечення 

діяльності фахівців з фінансово-

економічної безпеки 

 

Обліково-аналітичне забезпечення  

економічної безпеки 

 
Конкурентний аналіз та конкурентна 



оцінювання економічних 

процесів та явищ 

розвідка 

 

6. СК.УФЕБ 6 Здатність до поглибленого 

самонавчання, 

підтримувати належний 

рівень економічних знань 

та постійно підвищувати 

свою професійну 

підготовку  

Наукове та методичне забезпечення 

діяльності фахівців з фінансово-

економічної безпеки 

 

Комплексний тренінг, науково-дослідна 

практика, переддипломна практика 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією «Управління навчальним закладом» 

1. СК.УНЗ1 Здатність управління 

ресурсами та інформацією 

упровадження інновацій. 

Управління розвитком: інноваційний 

аспект 

Інноваційні маркетингові комунікації в 

освіті 

Інформаційні технології в освіті 

2. СК.УНЗ2 Здатність до управління 

навчальним закладом 

(установою), що 

розвивається 

Правові та фінансово-економічні  аспекти 

управління навчальним закладом 

Менеджмент організацій: міжнародний 

аспект 

Управління розвитком: інноваційний 

аспект 

3. СК.УНЗ3 Здатність встановлювати 

міжособистісні зв’язки, 

узгоджувати дії з колегами. 

Управління людськими ресурсами 

Психологія управління 

Інноваційні маркетингові комунікації в 

освіті 

4. СК.УНЗ4 Здатність до 

високоефективної 

управлінської діяльності , в 

тому числі в екстремальних 

умовах. 

Правові та фінансово-економічні  аспекти 

управління навчальним закладом 

Психологія управління 

5. СК.УНЗ5 Здатність до застосування 

глибоких знань з теорії й 

практики управління. 

Управління освітньою діяльністю 

Менеджмент організацій: міжнародний 

аспект 

Інформаційні технології в освіті 

6. СК.УНЗ6 Здатність управління 

персоналом. 

Управління освітньою діяльністю 

Управління людськими ресурсами 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією  «Адміністративний менеджмент» 

1. СК.АМ 1 Здатність створювати 

інформаційно-аналітичне 

забезпечення бізнес-

процесів підприємства та 

його використання з метою 

прийняття виважених 

управлінських рішень при 

здійсненні планування, 

організації, мотивації, 

контрою та координації 

діяльності підприємства 

Аналіз господарської діяльності  

Управлінський консалтинг 

адміністративний менеджмент 

(поглиблений курс) 

2. СК. АМ 2 Здатність здійснювати 

функцію планування в 

організації (чітко 

формулювати цільові 

Адміністративний менеджмент 

(поглиблений курс) 

Виробничий менеджмент 

Проектний менеджмент 



установки організації, 

формувати та 

використовувати систему 

показників діяльності для 

короля результатів, 

забезпечувати чітку 

координацію дій 

структурних підрозділів та 

окремих виконавців) 

3. СК. АМ 3 Здатність здійснювати 

функцію організації на 

підприємстві (формувати 

раціональну систему 

виробництва продукції, 

робіт, послуг, необхідної 

якості у встановлений 

термін і в заданому обсязі; 

розвивати виробничу 

систему в напрямку 

підвищення її ефективності 

і найбільшої відповідності 

умовам, що змінюються, її 

взаємодії зі своїм зовнішнім 

середовищем) 

Виробничий менеджмент 

Проектний менеджмент 

4. СК. АМ 4 Здатність здійснювати 

функцію мотивації на 

підприємстві (спонукати 

себе і інших до діяльності, 

направленої на досягнення 

цілей організації; зростання 

професійної майстерності; 

актуалізувати діловий 

інтерес у підлеглих до 

інноваційних дій; 

створювати об'єктивні і 

суб'єктивні умови для 

перспективного розвитку 

ділової структури) 

Адміністративний менеджмент 

(поглиблений курс) 

Управлінський консалтинг 

5. СК. АМ 5 Здатність здійснювати 

функцію контролю на 

підприємстві (запобігати 

виникненню кризисних 

ситуацій шляхом виявлення 

помилкових дій до того як 

вони завдадуть шкоди 

підприємству, а також 

зіставляти планові 

показники і фактичні 

результати просування 

підприємства за його 

цільовими установками) 

Адміністративний менеджмент 

(поглиблений курс) 

Управлінський консалтинг фінансовий 

менеджмент 

6. СК. АМ 6 Здатність здійснювати Адміністративний менеджмент 



функцію координації на 

підприємстві 

(забезпечувати 

узгодженість в роботі всіх 

ланок організації по 

горизонталі та вертикалі 

шляхом встановлення 

раціональних зв'язків 

(комунікацій) між ними; 

встановлення взаємодії між 

підсистемами організації, 

здійснення маневрування 

ресурсами, забезпечення 

єдності і узгодженості всіх 

стадій процесу управління 

(планування, організації, 

мотивації і контролю), а 

також дій керівників) 

(поглиблений курс) 

Проектний менеджмент управлінський 

консалтинг фінансовий менеджмент 

 

Студент після успішного завершення навчання за спеціалізацією має 

продемонструвати такі знання/уміння відповідно до національної рамки 

кваліфікації (НРК). 



Перелік компетентностей випускника спеціальності  

 «Менеджмент» за спеціалізаціями у відповідності з НРК 

 

Код 

компетентності 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Спеціальні (фахові) компетентності 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією «Менеджмент організацій та 

адміністрування» 

СК.МОТА. 01 Знання 

інформаційного, 

законодавчого 

забезпечення, 

нормативних 

документів й 

методичних 

матеріалів, що 

регулюють на 

підприємстві 

грошовий обіг, 

системи 

платежів і 

розрахунків, 

практики їх 

застосування. 

Знання 

організації й 

регулювання 

грошових 

потоків 

підприємства з 

ефективним 

використанням у 

цих цілях 

фінансового 

механізму й 

різних 

фінансових 

інструментів. 

Знання основних 

напрямків 

діяльності в 

області 

управління 

фінансами з 

урахуванням 

специфіки 

розв'язуваних 

завдань. 

Розробляти  

стратегію і 

тактику 

фінансового 

менеджменту 

організації; 

розробляти 

фінансовий план; 

обґрунтовувати 

довгострокові і 

короткострокові 

інвестицій 

організації; 

розробляти 

систему 

збалансованих 

показників 

підприємства; 

діагностувати 

ймовірність 

банкрутства 

підприємства, 

визначати його 

неспроможність; 

обґрунтовувати 

управлінські 

рішення щодо 

оптимізації 

структури 

капіталу 

підприємства; 

антикризове 

управління 

фінансами 

підприємством 

Організувати 

взаємодію 

керівників та 

співробітників 

при здійсненні 

фінансової роботи 

відповідно до 

потреб 

менеджменту; 

організація 

взаємодії 

структурних 

підрозділів 

підприємства та 

окремих 

виконавців щодо 

планування 

діяльності 

підприємства; 

здатність 

обґрунтування 

власного 

твердження щодо 

дієвих способів, 

методів, 

управління 

фінансами в 

умовах неповної 

інформації 

Відповідальність 

за прийняття 

рішення 

відносно 

застосування 

способів, 

методів, 

управління 

фінансами 

підприємства; 

самостійна 

розробка та 

презентація 

пріоритетних 

напрямків змін з 

метою розвитку 

підприємства 

СК. МОТА.02 Теоретичні 

основи 

потенціалу 

Застосовувати 

інформаційне 

забезпечення і 

Логічне 

обґрунтування 

управлінських 

Оперативне і 

своєчасне 

реагування на 



підприємства 

(ПП), методичні 

й організаційно-

економічні 

засади  

формування, 

функціонування, 

розвитку та 

оптимізації 

структури ПП. 

Знання щодо 

механізмів та 

інструментів 

протидій, 

особливостей 

інноваційного 

відтворення ПП 

та. оцінки 

вартості бізнесу 

сучасні технології 

управління 

виробничими 

системами,  

матеріально-

технічним та ін. 

складовими ПП. 

Формувати 

систему 

управління   

трудовим ПП 

щодо взаємодій 

персоналу для 

набуття 

конкурентних 

переваг та 

забезпечення 

антикризового 

управління 

підприємством у 

мінливому чи 

агресивному 

середовищі 

рішень щодо 

якісного 

управління 

складовими 

потенціалу, їх 

взаємозв’язком, 

взаємозалежністю 

щодо 

оптимальних 

взаємодій 

трудового 

потенціалу 

суб’єкту на основі 

організаційно-

економічного 

механізму для 

забезпечення 

ефективності 

управління 

потенціалом 

підприємства 

зміни та пошук 

рішень для 

вибору (чи 

корегуванню) 

конкретного 

варіанту з 

урахуванням 

взаємовпливу 

чинників та 

економічної 

доцільності 

комплексу 

заходів щодо 

удосконалення 

системи 

управління 

потенціалом 

підприємства 

СК. МОТА.03 Теоретичні 

засади  бізнес-

процесів (Б-П) 

та основні 

підходи їх 

якісного 

удосконалення 

на підприємстві 

з одночасним 

використанням 

новітніх 

інформаційних 

технологій. 

Знання 

ключових 

концепцій 

постійного 

удосконалення 

Б-П, задачі, 

принципи, 

методи, 

послідовність 

проведення 

реінжиніринг 

бізнес-процесів з 

урахуванням їх 

недоліків 

Застосовувати 

найбільш повне 

врахування 

функцій та 

завдань 

конкретного 

підприємства як 

майнового 

комплексу та 

різке прискорення 

реакції суб’єкту 

на зміни у 

потребах 

споживачів при 

зниженні витрат 

згідно предмету 

діяльності з 

метою 

задоволення 

ринкових потреб і 

отримання 

прибутку 

Визначати і 

обґрунтовувати 

необхідність та 

потреби 

радикальних змін 

і створення 

цілком нових 

більш ефективних 

бізнес-процесів на 

підприємстві з 

метою досягнення 

істотного 

поліпшення якості 

функціонування 

організації. 

Узгоджувати 

радикальне 

перепроектування 

ділових процесів 

для поліпшення 

діяльності та 

перспектив 

динамічного 

розвитку 

підприємства  

Обґрунтовувати 

новий рівень 

бізнес-відносин, 

чинників 

набуття 

конкурентних 

переваг 

підприємства та 

можливістю 

виходу на 

міжнародні 

ринки.  

Адаптувати 

конкретне 

підприємство до 

постійно 

змінного 

середовища на 

основі 

впровадження 

нових 

технологій 

управління 

існуючим 

потенціалом для 

створення 

гнучкої 

конкурентоспро

можної 



організації 

СК. МОТА.04 Знання 

особливостей 

діяльності 

підприємств в 

умовах 

глобалізації та 

високої 

конкуренції та 

факторів 

макромаркетинг

ового 

середовища, які 

впливають на 

діяльність 

підприємства. 

Знання основних 

принципів та 

підходів до 

побудови 

організаційної 

структури 

управління 

маркетингом, 

розподілу 

функціональних 

обов’язків та 

міжфункціональ

ної координації 

діяльності 

підрозділів 

підприємства. 

Знання видів 

маркетингових 

стратегій 

залежно від 

рівня ієрархії 

управління,  

методів та етапів 

управління 

ціною, підходів 

до управління 

асортиментом і 

номенклатурою 

Використовувати 

сучасні технології 

створення 

проектних команд 

для реалізації 

маркетингових 

проектів 

Планувати 

коригуючі заходи 

на основі аналізу 

фактичних 

результатів 

маркетингової 

діяльності. 

Проводити 

систематичний 

аналіз 

внутрішнього 

середовища 

підприємства, 

виявляти та 

розвивати 

конкурентні 

переваги 

підприємства. 

Аналізувати 

фактори 

зовнішнього 

середовища, що 

суттєво 

впливають на 

результати його 

діяльності, 

проводити 

портфельний 

аналіз видів 

діяльності 

підприємства. 

Обґрунтовувати 

доцільність та 

забезпечувати 

ефективність 

взаємодії з 

суб’єктами 

інфраструктури 

ринку. 

Забезпечувати 

ефективну 

взаємодію 

структурних 

підрозділів 

підприємства з 

орієнтацією на 

задоволення 

потреб 

споживачів. 

Проводити 

колективні 

наради, 

переговори з 

партнерами, 

узгоджувати 

інтереси всіх 

учасників 

виробничо-

збутового процесу 

з маркетинговими 

цілями. 

Відстежувати і 

використовувати 

нові 

маркетингові 

інновації, 

креативні ідеї 

для здійснення 

підприємством 

маркетингових 

функцій. 

Використовуват

и концепцію 

соціально-

відповідального 

маркетингового 

менеджменту в 

управлінні 

підприємством 

СК. МОТА.05 Принципи 

корпоративного 

управління; 

моделі 

корпоративного 

управління в 

сучасних 

умовах; основні 

Узгоджувати 

принципи 

корпоративного 

управління 

підприємства в 

мінливих умовах. 

Розрізняти 

особливості 

Аргументувати 

власну позицію 

щодо вибору 

концепції 

корпоративного 

управління  та 

вибору стратегії 

розвитку 

Обґрунтовувати 

управлінські 

рішення у 

непередбачувани

х умовах щодо 

здійснення 

корпоративного 

управління. 



елементи та 

принципи 

корпоративного 

контролю; 

методи 

оцінювання 

економічної 

ефективності 

корпоративного 

управління  

моделей 

корпоративного 

управління в 

сучасних умовах. 

Дотримуватися 

принципів та 

механізму 

функціонування 

найвищого рівня 

управління 

акціонерним 

товариством і 

прав та обов’язків 

акціонерів. 

Орієнтуватись у 

принципах 

корпоративного 

контролю, 

корпоративних 

конфліктів та 

способів їх 

урегулювання. 

корпорації.  

Формування 

системи взаємодій 

між учасниками 

при організації та 

проведенні 

загальних зборів 

акціонерів. 

Здійснювати 

відбір різних 

методів 

оцінювання 

ефективності 

корпоративного 

управління та 

нести 

відповідальність 

за отримані 

результати. 

Забезпечувати 

прийняття 

управлінських 

рішень щодо 

ліквідації та 

реорганізації 

корпорації. 

СК. МОТА.06 Знання головних 

засад теорії 

комунікації, 

основних 

складових 

комунікаційної 

моделі. 

Поняття 

«фірмового 

стилю», 

ключових 

складових 

фірмового 

стилю, підходів 

до розробки 

елементів 

фірмового 

стилю. 

Застосовувати 

ефективні 

комунікативні 

інструменти для 

формування 

іміджу 

підприємства. 

Здійснювати 

аналіз 

інформаційних 

повідомлень у 

засобах масової 

інформації та 

запроваджувати 

використання 

основних форм 

роботи із ЗМІ. 

Будувати 

внутрішні 

комунікації в 

організаціях 

різних форм 

власності, 

розробляти плани 

корпоративних 

заходів та 

розраховувати їх 

бюджети. 

Узгоджувати 

структуру та 

етапи формування 

корпоративного 

іміджу з 

особливостями 

функціонування 

підприємства. 

Обґрунтовувати 

вибір 

комунікативних 

інструментів для 

формування 

адекватного 

сприйняття 

образу 

підприємства. 

Обґрунтовувати 

доцільність 

розробки 

фірмового стилю 

та його елементів. 

Забезпечувати 

реагування на 

зміни у 

зовнішньому та 

внутрішньому 

середовищі 

організації та 

корегування 

складу функцій 

та учасників 

процесу 

формування 

іміджу. 

Обґрунтовувати 

особливості 

використання 

різних форм 

роботи із 

засобами 

масової 

інформації. 

СК МІД.1 Знання  

методичних 

Розробляти  

графіки  Ганта, 

Презентувати 

результати   

Відповідальність 

за точ¬ність і 



засад  

управління 

інноваційними 

проектами 

сітьові моделі, 

PERT, метод 

критичного шляху 

(СРМ)  

інноваційного 

проекту 

розробки графіків  

Гантта, сітьові 

моделі, PERT, 

метод критичного 

шляху (СРМ)  

інноваційного 

проекту 

коректність   

операцій, їх 

послідовність, 

оцінку ресурсів 

операцій, оцінку 

тривалості 

операцій, 

розробку 

розкладу 

СК МІД.2 Знання  методів 

оцінки 

ефективності 

інноваційних 

проектів 

реальних 

інвестиції  

Проводити оцінку 

ефективності 

проектів реальних 

інвестиції  

інноваційної 

діяльності 

Презентувати 

результати  

оцінки 

ефективності 

проектів реальних 

інвестиції  

інноваційної 

діяльності 

Відповідальність 

за точ¬ність і 

коректність  

оцінки 

ефективності 

проектів 

реальних 

інвестиції  

інноваційної 

діяльності 

СК МІД.3 Знання  сутності, 

принципів, 

напрямів, 

організаційних 

форм 

інноваційної 

діяльності 

виробничих 

підприємств, 

напрямків 

держпідтримки в 

різних країнах 

світу, переваги 

використання 

сучасних  

методів  

планування 

НДДКР 

Визначати умови 

щодо підтримки 

інноваційної 

діяльності та 

здійснювати 

пошук інвестицій 

задля її реалізації,  

обґрунтовувати  

рівень 

розвиненості  

процесу 

впровадження 

інновацій  на 

підприємствах 

Украіни,  

приймати рішення 

щодо випуску 

нових продуктів  

в умовах, 

визначеності, 

ризику та 

невизначеності. 

 Презентувати 

результати 

дослідження  

питань щодо   

умов залучення 

інвестицій для 

активізації 

інноваційної 

діяльності з 

використанням 

різних 

організаційних 

форм інноваційної 

діяльності. 

 

Відповідальніст

ь за точність 

та коректність 

проведених 

розрахунків і 

зроблених 

висновків  

 

СК МІД.4 Знання щодо 

сутності, етапів 

організації 

конструкторсько

ї, технологічної 

підготовки 

виробництва, 

методів  

управління та 

оцінки 

ефективності 

Використовувати 

сучасні  методи 

планування та 

управління 

НДДКР, 

здійснювати  

конструкторську 

та технологічну  

підготовку 

виробництва та 

його освоєння, 

Презентувати  

результати щодо 

використання 

сучасних   методів 

планування та 

управління 

НДДКР в різних 

ситуаційних 

умовах, 

організації 

конструкторської  

Самостійно  

приймати управ-

лінські рішення 

щодо 

обґрунтування 

доцільності 

використання 

методів 

управління 

процесом 

розробки та 



підготовки та 

освоєння  

виробництва 

нових продуктів 

здійснювати 

техніко-

економічні, 

фінансові 

розрахунки з 

метою 

обґрунтування 

управлінських 

рішень 

підготовку 

виробництва, 

обґрунтування 

вибору 

технологічного 

процесу за 

певними 

критеріями, 

вибору переходу 

на виробництво 

нового продукту 

 

освоєння 

виробництва 

нових продуктів 

СК МІД.5 Специфічні 

особливості 

стратегічного й 

операційного 

маркетингу 

інновацій з 

метою 

створення і 

підтримання 

конкурентних 

переваг 

Здатність 

використовувати 

стратегії 

маркетингу 

інновацій 

Презентувати 

результати 

розробки 

стратегій 

маркетингу 

інновацій 

Самостійно 

приймати 

ефективні 

управлінські 

рішення та 

відповідати за 

коректність і 

адекватність 

розроблених  

стратегій 

маркетингу 

інновацій 

СК МІД.6 Розуміння 

принципів та 

методів 

комерціалізації 

інновацій у 

реальному та 

віртуальному 

просторі, 

процесів 

інформаційного 

забезпечення 

досліджень 

ринку інновацій 

Планування 

розробки та 

створення 

інноваційного 

товару, 

організація та 

контроль 

виробництва та 

виведення на 

ринок інновації 

Продукування 

деталізованих 

усних, письмових 

повідомлень, 

необхідних для 

комунікації 

менеджерів 

Відповідаль-

ність за 

результати 

прийнятих 

рішень в 

упровадженні 

інновацій та 

визначенні 

нових товарів 

СК МІД.7 Стратегії і 

моделі 

ціноутворення 

на нові товари-

імітатори. 

Стратегії і 

моделі 

ціноутворення 

на абсолютно 

нові товари. 

Особливості 

ціноутворення 

на товари 

субститути 

Здатність 

розробляти 

маркетингові 

цінові рішення 

Презентувати 

результати 

цінових рішень 

при виведенні 

інновації на 

ринок 

Самостійно 

приймати 

ефективні 

управлінські 

рішення щодо  

цінових рішень 

при виведенні 

інновації на 

ринок . 

Відповідати за  

коректність та 

адекватність 

розроблених цін 

СК МІД.8 Знання Використовувати Презентувати Самостійність 



існуючих 

інформаційних 

систем та 

технологій, що 

використовують

ся на сучасних 

підприємствах 

та організаціях 

прикладне 

програмне 

забезпечення для 

прийняття 

управлінських 

рішень щодо 

оптимізації 

інноваційних 

процесів 

результати 

використання 

інформаційних 

технологій для 

оптимізації 

бізнес-процесів 

та 

відповідальність 

за точність 

прийнятого 

рішення на 

основі 

використання 

інформаційних 

систем та 

технологій 

СК МІД.9 Знання сутності 

методів 

економіко-

математичного 

моделювання та 

особливостей їх 

застосування в 

управлінні 

інноваційною 

діяльністю 

підприємства 

Використовувати  

економіко-

математичні  

методи в 

дослідженні 

інновацій; 

використовувати 

прикладне 

програмне 

забезпечення для 

моделювання 

інноваційних 

процесів. 

Розробляти  та 

презентувати 

аналітичні звіти за 

результатами 

дослідження 

інноваційних 

процесів 

Самостійно 

приймати 

ефективні 

управлінські 

рішення на 

основі 

отриманих 

результатів 

моделювання, 

відповідати за  

їх коректність та 

достовірність  

СК МІД.10 Знання 

понятійного 

інструментарію, 

особливостей 

управління 

процесом 

управління 

трансфером 

технологій  

Розробляти 

заходи з 

трансферу 

технологій 

Організовувати 

інформаційне 

забезпечення  для 

прийняття рішень 

щодо трансферу 

технологій 

Здатність 

ініціювати 

організацію 

процесу  

трансферу 

технологій 

СК МІД.11 Знання 

структури 

інтелектуальної 

власності, 

особливостей, 

етапів процесу 

управління 

об’єктами 

інтелектуальної 

власності 

Розробляти 

заходи 

інтелектуальної 

діяльності  та 

втілення її 

результатів у 

практичну 

діяльність 

підприємств та 

організацій 

Організовувати 

інформаційне 

забезпечення  для 

прийняття рішень 

щодо розробки та  

використання 

обєктів 

інтелектуальної 

власності  

Здатність 

ініціювати 

організацію 

процесу  

відтворення та 

ефективного 

використання 

інтелектуальної 

власності на 

підприємстві 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією 

 «Менеджмент ЗЕД»  

СК.МЗЕД.1 Знання сутності, 

змісту, 

предмету, цілей 

та завдань  

стратегічного 

менеджменту 

при 

Оцінювати стан і 

тенденції 

розвитку 

міжнародного 

стратегічного 

менеджменту та 

ідентифікувати 

Презентувати 

результати 

дослідження 

тенденцій 

розвитку 

міжнародного 

стратегічного 

Відповідальність 

за точну 

ідентифікацію 

ключових 

проблем в 

розвитку 

міжнародного 



функціонування 

підприємства на 

міжнародному 

ринку 

ключові проблеми 

розвитку 

міжнародного 

бізнесу 

менеджменту стратегічного 

менеджменту 

СК.МЗЕД.2 Знання методів 

аналізу 

господарської 

діяльності 

транснаціональн

их корпорацій, 

основних форм 

руху 

транснаціональн

ого капіталу 

Застосовувати 

розрахунки 

показників та 

аналізувати 

результати 

господарської 

діяльності 

транснаціональни

х корпорацій 

Презентувати 

результати 

аналізу по 

напрямках 

господарської 

діяльності 

транснаціональни

х корпорацій 

Відповідальність 

за точність та 

коректність 

проведених 

розрахунків і 

зроблених 

висновків 

СК.МЗЕД.3 Знання сутності 

глобального 

менеджменту та 

процесів впливу 

глобалізації на 

управління 

транснаціональн

ими 

корпораціями 

Оцінювати 

перспективи і 

обмеження у 

розвитку 

глобальних та 

транснаціональни

х компаній 

Презентувати 

результати виз-

начення 

глобалізації, як 

основного 

фактору впливу 

на міжнародну 

діяльність 

компаній 

Самостійність та 

відповідальність 

за точність 

прийнятого 

рішення  

СК.МЗЕД.4 Знання 

методичних 

основ 

стратегічного 

планування та 

контролю 

маркетингової 

діяльності 

підприємства на 

міжнародному 

ринку 

Розробляти план 

маркетингового та 

логістичного 

забезпечення 

міжнародних 

комерційних 

операцій з 

урахуванням 

особливостей 

функціонування 

закордонних 

ринків 

Презентувати 

план 

маркетингового та 

логістичного 

забезпечення 

міжнародних 

комерційних 

операцій 

Відповідальність 

за точність і 

коректність 

прийнятих  

рішень 

СК.МЗЕД.5 Знання основних 

нормативно-

правових актів 

митного та 

валютного 

регулювання 

зовнішньоеконо

мічної 

діяльності 

підприємства, 

показників 

оцінки 

ефективності 

зовнішньоеконо

мічної 

Проводити оцінку 

результативності 

зовнішньоекономі

чної діяльності 

підприємства та 

формувати 

систему заходів 

хеджування від 

валютних та 

митних ризиків 

Презентувати 

показники  

результативності 

зовнішньоекономі

чної діяльності 

підприємства 

Самостійно 

діагностувати та 

контролювати 

систему 

своєчасного 

реагування 

підприємства 

щодо змін 

внутрішнього та 

зовнішнього 

середовища 



діяльності 

підприємства 

СК.МЗЕД.6 Знання сутності 

вибору 

інноваційних 

пріоритетів; 

інноваційно-

інвестиційного 

кола; сутності і 

класифікації 

високих 

технологій та їх 

комерціалізації; 

складових 

інноваційної 

інфраструктури 

Вміння визначити 

інноваційні 

пріоритети 

інвестиційних 

програм на різних 

рівнях економіки 

Презентувати 

результати 

визначення 

інноваційних 

пріоритетів 

інвестиційних 

програм 

Приймати 

рішення у 

складних і 

непередба-

чуваних умовах, 

що пов’язані з 

визначенням 

інноваційних 

пріоритетів 

інвестиційних 

програм 

СК.МЗЕД.7 Знання сутності 

формування 

міжнародної 

інвестиційної 

стратегії країни, 

підприємства  

Формувати 

ефективну 

міжнародну 

інвестиційну 

стратегію і 

обирати необхідні  

інвестиційні 

ресурси 

Презентувати 

результати 

визначення 

ефективної 

міжнародної 

інвестиційної 

стратегії і 

формування 

інвестиційних 

ресурсів 

Самостійно 

приймати 

ефективні 

рішення, що 

пов’язані  з 

формуванням 

міжнародної 

інвестиційної 

стратегії 

СК.МЗЕД.8 Знання  

методології 

вибору 

міжнародного 

ринку та 

основних етапів 

виходу 

підприємства на 

зовнішній ринок 

Визначати 

пріоритетні 

зовнішні ринки та 

обирати найбільш 

ефективну модель 

виходу  на них 

Презентувати 

результати 

визначення 

зовнішнього 

ринку та 

обґрунтування 

моделі виходу на 

нього 

Самостійно 

приймати 

ефективні 

управлінські 

рішення щодо 

визначення 

пріоритетного 

міжнародного 

ринку, 

відповідати за 

коректність та 

адекватність 

моделі виходу 

підприємства на 

зовнішній ринок 

СК.МЗЕД.9 Знання 

комплексу 

міжнародних 

маркетингових 

комунікацій, 

інструментів 

міжнародної 

політики 

просування 

Розробляти 

ефективну 

міжнародну 

рекламну 

програму 

підприємства, 

визначати цільові 

групи зв’язків з 

громадськістю, 

Ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію щодо 

використання 

інструментів 

просування 

товару на 

зовнішньому 

Самостійно 

приймати 

рішення щодо 

розвитку 

міжнародної 

комунікаційної 

політики та 

відповідати за 

точність і 



товару, 

специфічних 

особливостей, 

видів та функцій 

міжнародної 

реклами 

обґрунтовувати 

методи 

стимулювання 

збуту  

ринку  коректність ре-

зультатів 

СК.МЗЕД.10 Знання критеріїв 

вибору каналів 

розподілу, 

методів 

оптимізації 

обслуговування 

споживачів у 

міжнародному 

ланцюгу 

поставок 

Оцінювати канали 

розподілу 

підприємства на 

міжнародному 

ринку 

Презентувати 

результати 

формування 

системи розподілу 

на зовнішньому 

ринку 

Приймати 

рішення щодо 

розробки 

системи 

розподілу 

підприємства на 

зовнішньому 

ринку   

СК.МЗЕД.11 Знання  

принципів 

організаційного 

проектування, 

інформаційної 

бази,   

методології 

формування та 

адаптації 

управлінського 

циклу в  

механізмі 

управління 

міжнародною  

конкурентоспро

можністю 

підприємства 

Використовувати 

граф-моделі в 

комплексному 

оцінюванні рівня 

міжнародної 

конкурентоспром

ожності 

підприємства 

Участь у побудові 

інформаційної 

моделі механізму 

управління 

міжнародною 

конкурентоспром

ожністю 

підприємства 

Відповідальність 

за точність і 

коректність 

інформаційної 

моделі  

механізму 

управління 

міжнародною 

конкурентоспро

можністю 

підприємства 

СК.МЗЕД.12 Знання 

методичних 

основ 

розрахунку 

критеріїв  

ефективності 

управління  

Використовувати  

методи 

оцінювання 

ресурсних 

передумов 

підвищення  

міжнародної 

конкурентоспром

ожності 

підприємства  

Презентація 

користувачам  

інформації щодо 

ефективності 

управління  

міжнародною 

конкурентоспром

ожністю 

підприємства та 

перспектив 

розвитку 

Розробка 

пропозицій 

щодо здійснення 

заходів по 

реалізації 

виявлених 

резервів 

зростання 

ефективності 

управління 

міжнародною 

конкурентоспро

можністю 

підприємства 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацієюспеціальності  

« Логістика » 

СК.Л1 Знання 

методологічних 

Вміння 

реалізовувати 

Презентувати 

результати 

Відповідальність 

за розвиток 



принципів 

проектування 

логістичних 

систем,  

декомпозиції 

робіт, 

планування 

ресурсів і оцінка 

вартості проекту 

ЛС. 

Знання змісту, 

завдань і етапів 

життєвого циклу 

ЛС, методів 

оптимізації та 

прогнозування 

потужності ЛС. 

Знання   

регіональних 

аспектів 

створення 

логістичних 

систем 

етапи проекту-

вання логістичних 

систем, 

здійснювати 

логістичний 

реінжиніринг, 

оцінку 

логістичного 

навколишнього 

середовища, 

внутрішній аналіз, 

технологічний 

аналіз. 

Здійснювати  

вибір технічних і 

програмних 

засобів, 

управляти  

ризиками 

проекту, 

здійснювати 

просторово-

часову інтеграцію  

логістичної  

системи. 

проектування 

логістичних 

систем, 

ефективно  

розробляти та 

презентувати   

бізнес-план 

проекту, стратегії 

логістичних 

систем, 

формувати 

проектну 

команду. 

логістичної 

організації. 

Самостійно 

приймати 

ефективні 

управлінські 

рішення та 

відповідати за 

проектування 

логістичних 

систем. 

Відповідальність 

за програмне 

забезпечення для 

проектування 

ЛС, за  виконан-

ня проектів з 

використанням 

MS Project. 

 

СК.Л2 Знання  

інтегрованого 

підходу до 

проектування 

ланцюга 

поставок, 

основних рівнів 

прийняття 

рішень при 

управлінні 

ланцюгами 

поставок, їx 

класифікаціїї та 

взаємозв'язку. 

Знання   

основних бізнес-

процесів, які 

протікають у 

ланцюзі 

поставок, 

еволюції та 

сутності 

інформаційних  

систем 

управління 

ланцюгами 

поставок, 

Вміння 

здійснювати 

стратегічне 

планування   і 

проектування 

ланцюгів 

поставок, 

здійснювати 

розрахунок 

надійності та 

безпеки ланцюга 

поставок, 

оптимізацію  

моделювання 

процесів в 

ланцюгах 

поставок та 

використовувати  

програмні засоби 

моделювання 

бізнес-процесів. 

Застосовувати  

інформаційні 

технології в 

управлінні 

ланцюгами 

поставок,   

Обгрунтовувати 

значимість 

запровадження 

концепції 

управління 

ланцюгами 

поставок у 

практиці бізнесу. 

Презентувати   

цілі і завдання 

планування 

ланцюгів 

поставок, 

результати   

моделювання 

процесів в 

ланцюгах 

поставок. 

Презентувати  

роль і перспек-

тиви застосування 

інформаційних 

технологій a 

управлінні 

ланцюгами 

поставок  

 

Відповідальність 

за  вибір 

кращого 

варіанта 

удосконалення 

процесів у 

ланцюзі 

поставок. 

Самостійно 

приймати 

ефективні 

управлінські 

рішення та 

відповідати за  

стратегічні 

елементи 

управління 

ланцюгом 

поставок. 

Відповідати за  

надійності та 

безпеку ланцюга 

поставок, за  

результати   

моделювання 

процесів, за 

ефективність 



системи 

вимірювання 

економічної 

ефективності 

ланцюга 

поставок. 

розраховувати та 

аналізувати 

показники 

ефективності 

ланцюгів 

поставок. 

застосування 

інформаційних 

технологій в 

управлінні 

ланцюгами 

поставок. 

СК. Л3 Знання  

основних видів і 

характеристик 

фінансових 

потоків у 

логістичних 

системах та 

особливості 

управління 

фінансовими 

потоками на 

різних етапах 

логістичного 

процесу. 

Знання 

теоретичні 

основи, 

концепції та 

методи 

визначення 

логістичних 

витрат. 

Знання шляхів 

оптимізації 

фінансових 

потоків у 

логістичних 

системах 

 

Вміти визначати 

шляхи економії 

загальних витрат 

матеріальних, 

фінансових, 

трудових ресурсів 

упродовж усього 

логістичного 

ланцюга та 

оцінювати його 

ефективність. 

Вміти 

здійснювати 

фінансове 

планування 

діяльності 

логістичних 

систем та обирати 

оптимальну 

логістичну 

стратегію з 

урахуванням 

прийнятного 

рівня ризику, 

регулювати 

корпоративні 

фінансові потоки 

 

Здатність 

організовувати 

збирання, 

накопичення та 

вивчення 

інформації щодо 

фінансової 

діяльності 

підприємств. 

Здатність 

обґрунтовувати 

доцільність та 

забезпечувати 

ефективність 

формування 

фінансових 

потоків. 

Здатність 

забезпечувати 

ефективну 

взаємодію 

структурних 

підрозділів 

підприємства, 

задіяних у 

логістичній 

діяльності. 

Здатність 

проводити 

наради, 

переговори, 

узгоджувати 

інтереси всіх 

учасників, 

задіяних у 

формуванні 

фінансових 

потоків 

підприємств 

Здатність 

забезпечувати 

об’єктивну 

оцінку власного 

освітньо-

професійного, 

інтелектуальног

о потенціалу. 

Здатність 

застосовувати 

новітні 

логістичні 

технології при 

роботі на 

конкретних 

посадах на 

підприємствах. 

Здатність 

ініціювати 

організацію 

процесу 

проектування, 

формування та 

оптимізації 

фінансової 

діяльності 

підприємств 

СК. Л4 Знання  поняття 

та класифікації 

логістичних 

інновацій. 

Знання сутності 

інноваційних 

технологій  в 

Здійснювати 

управлінську 

діяльність щодо 

впровадження 

інновацій в сфери 

закупівлі, збуту, 

обслуговування 

Здатність до 

взаємодії та праці 

в команді щодо 

впровадження 

інноваційних 

технологій  в 

логістичну 

Самостійно 

приймати 

ефективні 

управлінські 

рішення та 

відповідати за 

розробку та 



сферах 

закупівлі, збуту, 

обслуговування 

споживачів. 

Розуміння 

сутності 

інновацій в 

сферах 

оперативно-

виробничого 

планування, в 

управлінні 

матеріальними 

запасами, 

складським 

господарством 

та транспорту-

ванням. 

Знання  

інтегральних 

показників 

ефективності 

нововведень. 

споживачів, 

оперативно-

виробничого 

планування. 

Впроваджувати 

інноваційні 

технології в 

управління 

матеріальними 

запасами, 

складським 

господарством та 

транспортуван-

ням. 

Проводити аналіз 

ефективності 

інноваційної 

діяльності в 

логістиці. 

 

діяльність. 

Володіння 

технологіями 

усного і 

письмового 

спілкування 

різними мовами, 

володіння 

сучасними 

засобами зв'язку. 

Презентація  

стратегій 

інноваційної 

діяльності, 

портфелю 

логістичних 

інновацій, 

результатів 

аналізу 

ефективності 

впровадження 

інноваційних 

технологій в 

логістичну 

діяльність 

підприємств. 

впровадження 

логістичних 

інновацій. 

Відповідальніст

ь за точність і 

коректність  

результатів 

аналізу  

ефективності 

впровадження 

інноваційних 

технологій в 

логістиці. 

 

 

СК. Л5 Знання поняття, 

функцій, 

факторів, що 

впливають на 

розвиток 

логістичного 

менеджменту та 

підходів до 

організації 

логістики на 

підприємстві. 

Знання критеріїв 

оцінки та вибору 

джерел закупок 

та типових 

моделей 

просування 

продукції. 

Знання 

принципів 

управління 

стратегічним 

партнерством у 

ланцюгах 

поставок. 

Знання 

Визначати зміст 

логістичних 

систем і 

підсистем 

підприємства. 

Здійснювати 

планування 

потреб в 

матеріалах на 

підприємстві та 

застосовувати 

методи 

управління 

просуванням 

продукції. 

Вміти 

прогнозувати 

попит на 

продукцію з 

використанням 

адаптивних 

моделей та 

будувати матриці 

логістичних 

стратегій 

підприємства за 

Презентувати 

схеми концепції 

управління та 

оргструктури 

підприємством. 

Презентувати 

елементи 

логістичної 

системи 

підприємства та 

план закупок. 

Презентувати 

результати 

аналізу основних 

методів 

визначення витрат 

на просування 

продукції та 

прогнозування 

попиту на 

продукцію. 

Презентувати 

проект системи 

управління 

процесом 

виробничого 

Самостійно 

приймати 

ефективні 

управлінські 

рішення щодо 

елементів 

логістичної 

системи, 

планування 

процесу закупок 

та управління 

просуванням 

продукції. 

Приймати 

рішення щодо 

управління 

відносинами у 

ланцюгах 

поставок та 

удосконалення 

структури в 

системі 

логістичного 

менеджменту. 

Відповідати за 

дотримання 



класифікаційних 

ознак 

виробничого 

обслуговування 

продукції та 

сутності 

управління 

процесом 

створення 

сервісного 

продукту. 

Знання 

елементів 

структури і 

етапів процесу в 

системі 

логістичного 

менеджменту 

 Знання 

організаційних 

аспектів 

реалізації 

функцій 

адміністрування 

на підприємстві, 

прикладних 

методів 

прийняття 

управлінських 

рішень в галузі 

логістики, 

базових 

принципів 

побудови 

організаційної 

структури 

логістики 

підприємства. 

 

окремими 

функціональними 

сферами. 

Виявляти 

проблеми, що 

пов’язані з 

управлінням 

відносинами в 

ланцюгах 

поставок та 

використовувати 

концепцію 

виробничого 

обслуговування 

продукції. 

Здійснювати 

оцінку якості 

логістичного 

обслуговування та 

використовувати 

технології 

логістичного 

менеджменту 

провідних 

підприємств. 

Розробляти і 

коригувати 

посадові 

інструкції 

персоналу 

підрозділів і 

служб  логістики 

підприємства; 

Формувати 

основні види 

організаційних 

структур 

логістики 

підприємства. 

Удосконалювати 

документообіг у 

сфері планування 

і управління 

оперативною 

логістичною 

діяльністю 

підприємства.  

 

 

обслуговування 

продукції та 

технології 

логістичного 

менеджменту 

провідних 

підприємств. 

Презентувати  

взаємозв’язок 

організаційного 

розвитку 

логістичної 

структури з 

організаційним 

розвитком 

підприємства, 

варіанти 

раціоналізації 

логістичної 

структури, 

результати  

аналізу 

ефективності  

діяльності служби 

логістики 

підприємства. 

вимог до 

формування 

організаційної 

структури 

логістики, 

за впровадження 

сучасних 

організаційних 

структур 

логістики на 

підприємстві, 

за точність і 

коректність  

результатів 

аналізу  

ефективності  

діяльності 

служби 

логістики 

підприємства. 

 

 Знання сутності 

понять, 

властивостей, 

Використовувати 

методи 

моделювання для 

Обгрунтовувати 

вибір методів 

моделювання  

Приймати 

рішення щодо 

вибору методів 



структури та 

показників 

бізнес-процесів в 

логістиці, знання 

особливостей 

використання 

методів 

моделювання 

бізнес-процесів  

в логістиці  

оптимізації 

бізнес-процесів  

бізнес-процесів в 

логістиці та 

презентувати 

результати 

моделювання  

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією « Бізнес-адміністрування » 

СК.БА1 Знання 

структури 

зовнішнього 

середовища 

бізнесу, 

розуміння 

характеру 

взаємозвязку 

між його 

елементами, а 

також між 

елементами 

зовнішнього і 

внутрішнього 

середовища 

бізнес-

організації, 

розуміти 

природу та 

складність 

глобальних 

викликів, з 

якими 

стикається 

сучасний бізнес 

Виявляти й 

оцінювати 

можливості й 

загрози в макро- і 

мікрооточенні 

підприємства з 

використанням 

якісних і 

кількісних 

методів 

(наприклад, аналіз 

ринку, PEST-

аналіз тощо) 

Здійснювати 

фахову 

комунікацію з 

експертами з 

різних 

функціональних 

сфер в процесі 

збирання й 

інтерпретації 

даних щодо стану 

оточення, а також 

доповідати власні 

висновки у формі, 

доступній 

широкій аудиторії 

Відповідальність 

за вибір об’єкту 

аналізу, джерел 

інформації, а 

також вибір й 

коректне 

використання 

методів аналізу 

СК.БА2 Розуміння змісту 

й характеру 

функціонування 

маркетингової, 

фінансовой, 

операційної, 

інноваційної, 

кадрової й 

управлінської 

підсистем 

бізнесу, 

взаємозвязків 

між ними, а 

також принципів 

і методів 

управління цими 

Вміння 

аналізувати стан 

функціональних 

сфер бізнесу і 

здійснювати 

міждисциплінарн

ий аналіз, 

спираючись на 

різні інформаційні 

ресурси й 

аналітичні 

інструменти 

Здійснювати 

фахову 

комунікацію з 

експертами з 

різних 

функціональних 

сфер в процесі 

збирання й 

інтерпретації 

даних щодо стану 

функціональних 

сфер бізнесу, а 

також доповідати 

власні висновки у 

формі, доступній 

широкій аудиторії 

Відповідальність 

за вибір джерел 

інформації, а 

також вибір й 

коректне 

використання 

методів аналізу 



підсистемами 

бізнесу 

СК.БА3 Знання теорій, 

принципів, 

моделей, 

процесів, 

процедур і 

кращих практик 

ефективного 

управління 

організацією 

(наприклад, 

розробка й 

реалізація 

стратегії, 

бенчмаркінг, 

TQM тощо); 

розуміння 

особливостей 

бізнесу в 

глобальному 

середовищі;  

знання 

принципів і 

стандартів 

етичної і 

соціально 

відповідальної 

поведінки 

бізнес-

організації 

здійснювати 

управлінські 

функції з 

урахуванням 

вимог сучасних 

концепцій 

менеджменту, з 

використанням 

кращих 

управлінських 

практик; 

розробляти 

стратегічні й 

тактичні плани 

підприємства, 

здійснювати 

організаційне 

проектування, 

ефективно 

мотивувати 

персонал і 

спрямовувати 

його зусилля на 

досягнення цілей 

бізнес-організації, 

контролювати 

досягнення 

встановлених 

цілей 

Здійснювати 

широкий спектр 

управлінських 

комунікацій, 

додержуючись 

принципів ділової 

етики; 

встановлювати і 

підтримувати 

ділові контакти із 

агентами 

зовнішнього 

середовища 

іноземною мовою 

Відповідальність 

за досягнення 

цілей бізнес-

організації 

СК.БА4 Знання етапів 

провадження 

змін на 

підприємстві, 

принципів і 

методів 

управління 

змінами, 

методик 

організаційного 

проектування, 

моделювання і 

симуляції 

діяльності 

підприємства 

(бізнес-процесів) 

Здатність 

виявляти потребу 

в змінах, 

ініціювати їх, 

конструювати 

цільовий стан 

систем, процесів і 

організаційної 

культури 

підприємства, 

планувати процес 

трансформації 

бізнесу  від 

поточного до 

цільового стану, 

реалізувати і 

контролювати 

процес 

трансформації 

бізнесу 

Спілкування у 

діалоговому 

режимі з 

фахівцями з 

різних 

функціональних 

областей в 

процесі 

ідентифікації 

сфер бізнесу, що 

потребують зміни, 

конструювання 

цільового стану 

бізнеса й 

планування 

трансформаційни

х процесів 

Відповідальність 

за своєчасне 

виявлення 

потреб в змінах, 

за якість 

моделей 

цільового стану 

систем, бізнес-

процесів і 

організаційної 

культури 

підприємства, за 

раціональність 

плану 

трансформації 

бізнесу 



СК.БА5 Розуміння 

методів, що 

дозволяють 

здійснювати 

поглиблюваний 

аналіз бізнес-

організації та її 

окремих 

сегментів 

Використовувати 

методи 

стратегічного, 

маркетингового, 

фінансового, 

структурного й 

інших видів 

аналізу в заданій 

предметній галузі, 

виявляти 

проблеми бізнес-

організації, 

синтезувати 

рішення таких 

проблем і 

розробляти 

проекти 

імплементації 

отриманих рішень 

здійснювати 

фахову 

комунікацію з 

експертами з 

різних 

функціональних 

сфер в процесі 

збирання даних 

щодо стану 

функціональних 

сфер бізнесу, а 

також 

формулювати 

проектні рішення 

у формі, 

доступній 

широкій аудиторії 

Відповідальність 

за якість аналізу 

обраного 

сегменту бізнес-

організації,  за 

раціональність 

прийнятого 

рішення і за 

обґрунтованість 

і докладність 

розробленого 

консультаційног

о проекту 

СК.БА6 Знання методів й 

інструментів 

прийняття 

управлінських 

рішень в умовах 

визначеності, 

ризику і 

невизначеності 

Здатність 

розробляти  

критерії 

прийняття 

комплексних 

рішень, 

використовувати 

адекватні 

інструменти для 

аналізу 

предметної 

області, в тому 

числі в умовах 

невизначеності і 

ризику, 

створювати, 

виявляти, 

обґрунтовувати й 

оцінювати 

альтернативні 

варіанти рішення, 

приймати 

остаточне 

рішення, 

впроваджувати 

таке рішення, 

оцінювати його 

виконання, а 

також 

ретроспективно 

оцінювати 

ефективність 

виконаного 

здійснювати 

фахову 

комунікацію з 

професіоналами з 

різних 

функціональних 

сфер в процесі 

прийняття 

рішення, а також 

доводити 

прийняте рішення 

до виконавців 

Відповідальність 

за прийняте 

рішення і його 

наслідки 



рішення 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією  «Управління проектами» 

СК.УП.1 Сутність 

процесу 

управління 

ресурсами 

Уміння 

застосовувати 

конкретні засоби 

та інструменти 

для належного 

управління 

ресурсами 

проектно-

орієнтованої 

організації 

Здатність до 

групової взаємодії 

в процесі вибору 

конкретних 

засобів та 

інструментів для 

належного 

управління 

ресурсами 

проектно-

орієнтованої 

організації 

Відповідальність 

за правильний 

підбір 

конкретних 

засобів та 

інструментів для 

належного 

управління 

ресурсами 

проектно-

орієнтованої 

організації 

СК.УП.2 Сутність та 

інструментарій 

управління 

проектами 

Уміння 

використовувати 

інструментарій 

управління 

проектами на всіх 

стадіях 

проектного циклу 

Здатність до 

групової взаємодії 

в процесі 

прийняття 

ефективних 

рішень щодо 

ресурсного та 

організаційного 

забезпечення 

проектної 

діяльності 

Відповідальність 

за  точність і 

коректність 

прийняття 

ефективних 

рішень щодо 

ресурсного та 

організаційного 

забезпечення 

проектної 

діяльності 

СК.УП.3 Сутність та 

методи 

планування 

портфеля 

проектів 

підприємства 

Уміння 

використовувати 

методи 

планування 

портфеля проектів 

підприємства 

Презентувати 

результати 

комплексного 

планування 

портфеля проектів 

підприємства  

Самостійно 

приймати 

ефективні 

управлінські 

рішення та 

відповідати за 

коректність і 

адекватність 

планування 

портфеля 

проектів 

підприємства з 

метою 

досягнення його 

сталого розвитку 

СК.УП.4 Сутність та 

методи 

мотивації 

діяльності 

проектної 

команди 

Уміння 

використовувати 

методи мотивації 

діяльності 

проектної 

команди 

Ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію щодо 

здійснення 

обґрунтованого 

вибору 

мотиваційних та 

емоційних 

компонентів 

процесу 

прийняття рішень 

Приймати 

ефективні 

управлінські 

рішення щодо 

вибору методів 

мотивації 

діяльності 

проектної 

команди 



в сфері 

управління 

проектами 

СК.УП.5 Сутність 

проектної 

діяльності, 

основи побудови 

систем 

координації, 

взаємодії, 

звітування, 

інформації, 

створення 

команд та 

управління 

конфліктами 

Уміння 

встановлювати 

ефективний 

взаємозв’язок у 

проектній 

діяльності через 

побудову систем 

координації, 

взаємодії, 

звітування, 

інформації, 

створення команд 

та управління 

конфліктами 

Ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію у 

проектній 

діяльності через 

побудову систем 

координації, 

взаємодії, 

звітування, 

інформації, 

створення команд 

та управління 

конфліктами 

Самостійно 

приймати 

ефективні 

управлінські 

рішення та 

відповідати за 

коректність і 

адекватність 

встановлення 

взаємозв’язку у 

проектній 

діяльності через 

побудову систем 

координації, 

взаємодії, 

звітування, 

інформації, 

створення 

команд та 

управління 

конфліктами 

СК.УП.6 Сутність і 

основні цілі 

реалізації 

регіональної 

економічної 

політики у 

процесі 

управління 

проектами; 

знання основних 

критеріїв 

ефективної 

реалізації 

окремих видів 

регіональної 

економічної 

політики 

Уміння 

обґрунтовувати 

критерії для 

оцінювання 

наслідків 

прийнятих 

проектних рішень 

щодо реалізації 

тієї чи іншої 

регіональної 

політики у країні 

Дотримуватися 

соціальних норм і 

правил при 

співпраці з 

іншими 

студентами при 

формуванні своєї 

власної позиції 

щодо 

необхідності 

розробки проектів 

у сфері 

регіонального 

розвитку 

Здатність брати 

на себе 

відповідальність 

за прийняття 

індивідуальних й 

колективних 

рішень у процесі 

управління 

проектами у 

сфері 

регіонального 

розвитку у 

країні; 

СК.УП.7 Сутність і 

складові 

природно-

економічного 

потенціалу 

регіону як 

основи розробки 

проектів на 

мезорівні; 

знання основних 

показників 

Уміння давати 

економічну 

оцінку природних 

ресурсів та 

визначати 

інтегральний 

природно-

ресурсний 

потенціал регіону 

у процесі 

розробки 

Здатність до 

роботи у команді 

у процесі оцінки 

ресурсного 

потенціалу 

регіону як основи 

розробки проектів 

на мезорівні, а 

також визначення 

шляхів 

удосконалення 

Здатність брати 

на себе 

ініціативу при 

прийнятті 

рішень щодо 

управління 

проектами з 

регіонального 

розвитку; 

здатність 

приймати 



оцінки 

складових 

потенціалу 

регіону;  

регіональних 

проектів;  

використання цих 

ресурсів 

відповідні 

проектні 

рішення; 

СК.УП.8 Сутність 

регіональних 

стратегій; знання 

методичних 

основ процесу 

підготовки 

регіональних 

стратегій 

розвитку; 

розуміння 

основних етапів 

моніторингу та 

оцінювання 

реалізації 

регіональних 

стратегій 

розвитку 

Уміння 

здійснювати 

розроблення 

регіональних 

стратегій 

розвитку у країні; 

уміння проводити 

моніторинг та 

реалізацію 

впроваджених 

регіональних 

стратегій 

розвитку в 

Україні 

Здатність до 

роботи у команді 

при обговоренні 

результатів 

проведеного 

моніторингу та 

реалізації  

регіональних 

стратегій 

розвитку в 

Україні 

Здатність брати 

на себе 

відповідальність 

за проведення 

моніторингу та 

реалізації 

регіональних 

стратегій 

розвитку в 

Україні 

СК.УП.9 Умови 

патентування та 

умов отримання 

інших 

охоронних 

документів 

Уміння 

здійснювати 

подання пакету 

документів на 

отримання 

патенту та інших 

охоронних 

документів 

Ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію щодо 

необхідності 

отримання 

охоронних 

документів як 

надійного засобу 

із захисту 

інтелектуальної 

власності 

Відповідальність 

за правильність 

складених 

заявок на 

отримання 

охоронних 

документів 

СК.УП.10 Методичні 

основи захисту 

прав 

інтелектуальної 

власності 

Уміння 

здійснювати 

захист прав 

інтелектуальної 

власності, 

застосовуючи 

основні методи 

Здатність до 

роботи у команді 

у процесі 

виявлення 

необхідності 

захисту прав 

інтелектуальної 

власності, а також 

доводити до 

відома про це 

керівництва  

Самостійно 

обирати методи 

захисту та нести 

відповідальність 

за обрані методи 

захисту прав 

інтелектуальної 

власності 

СК.УП.11 Правові основи 

розробки та 

укладання угод 

про виконання 

проектних робіт 

Уміння 

здійснювати 

розробку та 

укладення угод 

про виконання 

проектних робіт 

Ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію щодо 

укладення угод 

про виконання 

проектних робіт 

Відповідальність 

за невиконання 

або неналежне 

виконання  угод 

про виконання 

проектних робіт 



СК.УП.12 Сутність 

господарських 

правовідносин 

та методики 

класифікації 

відносини, що 

складають в 

процесі 

здійснення 

господарської 

діяльності  

Уміння 

класифікувати 

господарсько-

правові відносини 

та визначати їх 

учасників 

Формувати 

комунікаційні 

стосунки, 

здійснюючи 

господарські 

правовідносини  

Самостійно 

приймати 

ефективні 

рішення щодо 

участі у 

господарських 

правовідносинах 

та нести 

відповідальність 

за такі рішення 

СК.УП.13 Сутність 

управління 

фінансовими 

ресурсами 

суб’єктів 

господарювання 

в рамках 

проектної 

діяльності, 

фінансові важелі 

та методи, 

знання основ 

формування 

фінансової 

політики 

проектно-

орієнтованої 

організації 

Уміння 

використовувати 

важелі та методи 

управління 

фінансовими 

ресурсами 

суб’єктів 

господарювання в 

рамках проектної 

діяльності з 

метою досягнення 

економічної 

ефективності 

Ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію щодо 

вибору доцільних 

інструментів 

управління 

фінансовими 

ресурсами 

суб’єктів 

господарювання в 

рамках проектної 

діяльності  

Приймати 

ефективні 

управлінські 

рішення щодо 

формування та 

реалізації 

фінансової 

політики 

проектно-

орієнтованої 

організації 

СК.УП.14 Сутність та 

основи 

управління 

активами, 

капіталом, 

інвестиціями, 

прибутком та 

ризиками 

Уміння управляти 

формуванням 

прибутку, 

приймати рішення 

щодо доцільності 

та ефективності 

інвестиційних 

вкладень 

підприємства, 

оцінювати та 

обґрунт рівень 

ризику в процесі 

прийняття 

проектних рішень, 

використовувати 

інструментарій та 

здійснювати 

планування та 

прогнозування 

фінансових 

показників в 

проектній 

діяльності 

Ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію щодо 

вибору доцільних 

інструментів 

управління 

активами, 

капіталом, 

інвестиціями, 

прибутком та 

ризиками 

Відповідальність 

за точність і 

коректність 

прийнятого 

рішення та 

строки у процесі 

управління 

активами, 

капіталом, 

інвестиціями, 

прибутком та 

ризиками 

проектно-

орієнтованої 

організації 



Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією  «Управління фінансово-

економічною безпекою» 

СК.УФЕБ 1  Методологічні 

та спеціалізовані 

концептуальні 

знання на рівні 

новітніх теорій, 

інноваційних 

досягнень у 

сфері фінансово-

економічної 

безпеки, які 

виступають 

основою для 

прийняття 

оригінальних 

рішень в 

дослідницькій та 

фаховій 

діяльності з 

управління 

фінансово-

економічною 

безпекою 

Відтворювати 

термінологію, 

оновлювати та 

інтегрувати 

знання сучасних 

теорій та 

концепцій в 

практичну 

діяльність з 

управління 

фінансово-

економічною 

безпекою; 

орієнтуватися та 

обирати найбільш 

перспективні 

технології та 

методи ведення 

професійної 

діяльності з 

управління 

фінансово-

економічною 

безпекою 

 

Здатність 

формувати 

комунікаційну 

стратегію 

відносно 

донесення 

власних ідей, 

розробок та 

висновків; брати 

участь у 

дискусіях, 

семінарах, 

конференціях 

щодо донесення 

та поширення 

своїх ідей 

Самостійне та 

відповідальне 

прийняття 

рішень з 

застосуванням 

отриманих знань 

та  нових 

підходів до 

управління 

фінансово-

економічною 

безпекою 

СК.УФЕБ 2  Теоретичні та 

методологічні 

знання з 

організації 

систем 

фінансово-

економічної 

безпеки різних 

рівнів та 

формування 

інструментарію 

управління  

ними 

Розв’язувати 

складні задачі та 

проблеми з 

управління 

фінансово-

економічною 

безпекою: 

проектування, 

планування, 

аналізу та 

оцінювання, 

мотивування, 

організації, 

координації та 

контролю, 

інтеграції в 

системи 

управління більш 

високого рівня 

Демонструвати 

добру професійну, 

соціальну та 

емоційну 

поведінку, 

підтримувати 

креативність та 

ініціативність, 

мотивувати людей 

та концентрувати 

зусилля на 

розробці та 

реалізації спільної 

мети/проекту 

 

Дотримуватися 

та слідувати 

етичним 

принципам, 

самостійності та 

відповідальності 

у роботі, 

обґрунтованості 

та коректності 

заходів для 

нейтралізації 

загроз та 

запобігання 

ризикам 

СК.УФЕБ 3  Знання 

нормативно-

правової бази, 

стандартів,  

інструкцій,  

довідкових 

Уміння 

актуалізувати 

нормативно-

правову базу та 

дотримуватись 

стандартів та 

Здійснювати 

фахову 

комунікацію з 

експертами-

правознавцями 

щодо актуалізації  

Професійна 

повага до 

етичних 

принципів, 

сприйняття, 

виконання та 



матеріалів для 

всіх рівнів 

системи 

управління 

фінансово-

економічною 

безпекою 

нормативів при 

управлінні 

фінансово-

економічною 

безпекою 

нормативно-

правової бази та її 

використання для 

створення умов 

захищеності та 

забезпечення 

фінансово-

економічної 

безпеки 

дотримання 

нормативно-

розпорядчих 

документів, 

стандартів  при 

управлінні 

фінансово-

економічною 

безпекою 

СК.УФЕБ 4  Знання підходів, 

технологій та 

методів 

прийняття 

управлінських 

рішень;   

міжнародних 

стандартів 

управління 

фінансово-

економічною 

безпекою; 

аналітичних 

технік, методів, 

інструментів  

обґрунтування 

управлінських 

рішень  

Уміння 

розробляти та 

застосовувати 

стратегії 

управлінського 

вибору; 

ідентифікувати та 

враховувати 

інтереси груп, що 

впливають на 

прийняття 

стратегічно 

важливих рішень; 

виявляти ознаки 

асиметричності 

інформації при 

прийнятті 

управлінських 

рішень; 

розпізнавати 

причини 

виникнення 

конфліктів та 

суперечок, 

визначати типи 

конфліктів; 

відтворювати 

способи та методи 

вирішення 

конфліктів  

Аргументувати та 

пояснювати 

доцільність 

управлінських 

рішень;   

визнавати та 

активно 

підтримувати 

вірування та 

переконання в 

успішність 

колективної 

співпраці  та 

системних 

цінностей; 

сприймати та 

впроваджувати 

стандарти 

професійної етики 

Усвідомлювати 

відповідальність 

за прийняті 

рішення, 

об’єктивно та 

критично 

оцінювати 

результати 

праці; зважати 

на потребу 

дотримання 

конфіденційност

і отриманої 

інформації 

СК.УФЕБ 5  Знання 

методології 

проведення 

фундаментальни

х, польових та 

модифікованих 

досліджень з 

фінансово-

економічної 

безпеки; 

методів, 

технологій та 

інструментів 

Уміння 

розробляти 

дослідницький 

проект; 

застосовувати 

інформаційно-

аналітичний 

інструментарій, 

економіко-

статистичні 

методи 

обчислення, 

складні аналітичні 

Обґрунтовувати 

вибір 

інструментальних 

засобів та методів 

пошуку, збирання, 

оброблення, 

вимірювання 

інформації 

(даних); 

інтерпретувати та 

підсумовувати 

отримані 

результати 

Усвідомлювати 

відповідальність 

за об’єктивність, 

точність та 

достовірність 

результатів 

проведених 

досліджень, 

аналізу та 

оцінювання; 

визнавати роль 

науки в фаховій 

діяльності  



аналізу, 

моделювання та 

оцінювання 

економічних 

процесів та явищ 

техніки та методи; 

виявляти, 

окреслювати та 

формалізувати 

проблеми; 

систематизувати 

та 

упорядковувати 

отриману 

інформацію; 

розпізнавати, 

оцінювати та 

пояснювати 

ознаки погроз та 

їх вплив на 

фінансово-

економічну 

безпеку 

СК.УФЕБ 6   Знання 

предметної 

області з 

управління 

фінансово-

економічною 

безпекою та 

професії на 

практиці  

Уміння 

інтегрувати,  

модифікувати, 

розвивати та 

використовувати 

набуті фахові 

знання, досвід в 

практичній 

діяльності, 

виявляти інтерес 

до професійної 

діяльності   

 

Виявляти бажання 

в професійному 

розвитку, 

самостійність і 

відповідальність 

при виконанні 

завдань; 

позитивно 

сприймати, 

проявляти 

лояльність та 

готовність до 

інноваційних змін   

Усвідомлювати 

цінність знань та 

дотримуватися 

принципів 

безперервного 

розвитку й 

постійного 

навчання в 

фаховій 

діяльності, бути  

відкритим до 

застосування 

знань з 

урахуванням 

конкретних 

ситуацій 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією «Управління навчальним закладом» 

СК.УНЗ1 Широкі 

спеціалізовані 

фактологічні та 

теоретичні 

знання з сфери 

управління 

ресурсами та 

інформацією. 

Уміння 

розв’язувати 

типові 

спеціалізовані 

задачі широкого 

спектру щодо 

упровадження 

інновацій. 

Взаємодія 

з широким колом 

осіб для 

упровадження 

інновацій. 

Прийняття 

рішень щодо 

упровадження 

інновацій у 

звичних умовах 

з елементами 

непередбачувано

сті. 

СК.УНЗ2 Концептуальні 

знання, 

набуті у процесі 

навчання, з 

управління 

навчальним 

закладом 

(установою), що 

розвивається. 

Уміння 

застосовувати 

набуті вміння а 

навички до 

управління 

навчальним 

закладом 

(установою), що 

розвивається. 

Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, 

а також знань та 

пояснень з 

управління 

навчальним 

Відповідальність 

у прийнятті 

певних рішень в 

управлінні 

навчальним 

закладом 

(установою), що 

розвивається. 



закладом 

(установою), що 

розвивається. 

СК.УНЗ.3 Мати широкі 

знання  в сфері 

встановлення 

міжособистісних 

зв’язків, 

узгоджувані дій 

з колегами. 

Уміти 

встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки, 

узгоджувати дії з 

колегами. 

Демонструвати 

вміння та навички 

щодо  

встановлення  

міжособистісних 

зв’язків. 

Прийняття 

рішень у 

складних 

і непередбачува-

них 

умовах 

застосовуючи 

вміння 

встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки. 

СК.УНЗ4 Критичне 

осмислення 

основних 

теорій, 

принципів, 

методів, які є 

сприятливими 

для 

високоефективн

ої управлінської 

діяльності. 

Уміння 

використовувати 

набуті знання для 

високоефективної 

управлінської 

діяльності. 

Донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації,  

корисної в 

високоефективній 

управлінській 

діяльності , в тому 

числі в 

екстремальних 

умовах. 

Відповідальність 

за 

високоефективн

у управлінську 

діяльність , в 

тому числі в 

екстремальних 

умовах. 

СК.УНЗ5 Застосування 

набутих за роки 

навчання 

глибоких знань з 

теорії й 

практики 

управління. 

Уміння 

застосувати  

глибокі знання з 

теорії й практики 

управління. 

Взаємодія з 

колегами для 

демонстрації 

набутих глибоких 

знань з теорії й 

практики 

управління. 

Відповідальність 

за застосування 

глибоких знань з 

теорії й 

практики 

управління на 

практиці. 

СК.УНЗ6 Розуміння знань 

набутих у 

процесі 

навчання зі 

сфери 

управління 

персоналом. 

Розв’язання 

складних 

непередбачуваних 

задач і проблем 

пов’язаних з 

управлінням 

персоналом. 

Донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації зі 

сфери управління 

інформації. 

Здійснення 

обмежених 

управлінських 

функцій при 

керуванні 

персоналом. 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією  «Адміністративний менеджмент» 

СК. АМ 1 знання 

термінології, 

основних 

принципів та 

підходів щодо 

обліково-

інформаційного 

забезпечення 

бізнес-процесів 

та 

документообігу 

на підприємстві; 

формулювати 

вимоги до 

інформаційної 

системи, 

визначати набір її 

елементів і 

моделювати їх 

зв'язки; 

використовувати 

комплекс 

сучасних 

апаратних і 

організувати 

взаємодію 

керівників та 

співробітників 

при здійсненні 

аналітичної 

роботи в 

середовищі нових 

інформаційних 

технологій 

відповідно до 

потреб 

самостійне 

формування 

вимог до 

інформаційно-

аналітичної 

системи 

менеджменту 

підприємства; 

відповідальність 

за результати 

інтерпретації 

інформації при 



методичних 

підходів та 

практичних 

прийомів 

складання 

первинних 

документів 

окремих бізнес-

процесів 

підприємства 

інтерпретації та 

використання 

інформації 

обліку та 

звітності для 

прийняття 

управлінських 

рішень 

програмно-

телекомунікаційн

их засобів для 

забезпечення 

необхідних 

комунікацій 

(прийому-

передачі і пошуку 

інформації); 

формувати 

прогнозно-

аналітичну 

інформацію для 

проектування і 

вибору 

альтернатив 

рішень, 

комбінуючи 

універсальні 

засоби і методи 

обмежених 

генераторів 

підтримки 

рішень; 

використовувати 

розвинені 

функціонально-

спеціалізовані 

програмні 

генератори 

підтримки рішень 

за основними 

функціями 

менеджменту 

менеджменту прийняття 

управлінських 

рішень 

СК. АМ  2 знання 

термінології, 

основних 

принципів та 

підходів до 

планування 

виробничо-

господарської, 

економічної і 

соціальної 

діяльності 

підприємства 

провести 

коротко-, 

середньо-, 

довгострокове 

загальне і 

часткове 

планування 

виробничо-

господарської, 

економічної і 

соціальної 

діяльності 

підприємства; 

стратегічне 

планування для 

пошуку нових 

можливостей і 

продуктів, 

організація 

взаємодії 

структурних 

підрозділів 

підприємства та 

окремих 

виконавців щодо 

планування 

діяльності 

підприємства 

самостійне 

формування 

часткових планів 

виробничо-

господарської, 

економічної і 

соціальної 

діяльності 

підприємства; 

самостійне 

формування 

висновків щодо 

результатів 

реалізації 

планів; 

відповідальність 

за прийняття 

рішень 



тактичне 

планування для 

відомих 

можливостей і 

продуктів, 

оперативне 

планування для 

реалізації 

виявлених 

можливостей; 

гнучке цільове 

планування 

потенціалу, 

устаткування, 

матеріалів, 

фінансів, 

інформації та 

програмне 

планування дій в 

рамках 

виробництва, 

маркетингу, 

НДДКР, фінансів 

тощо 

заснованих на 

сформованих 

висновках 

СК. АМ  3 знання 

термінології, 

основних 

принципів та 

підходів до 

організації 

виробничо-

господарської, 

економічної і 

соціальної 

діяльності 

підприємства; 

особливостей 

побудови 

виробничих 

структур 

підприємства; 

методів 

організації 

трудових 

процесів і 

робочих місць; 

форм організації 

виробничого 

оцінювати 

організаційний 

рівень 

підприємства; 

створювати та 

використовувати 

положення та 

принципи 

організаційного 

проектування та 

раціоналізації 

виробничих 

систем; 

розробляти 

виробничу 

стратегію 

підприємства, 

обґрунтовувати 

рішення щодо 

створення 

виробничої 

системи, 

підтримки 

належного 

режиму її 

організація 

взаємодії 

структурних 

підрозділів 

підприємства 

щодо 

обґрунтування 

пропозицій щодо 

організації 

основного, 

допоміжного, 

обслуговуючого 

виробництва 

товарів (робіт, 

послуг), у тому 

числі нових, 

модернізованих, 

інноваційних та 

корегування 

виробничих 

планів 

презентація 

пропозицій 

щодо організації 

основного, 

допоміжного, 

обслуговуючого 

виробництва 

товарів (робіт, 

послуг), у тому 

числі нових, 

модернізованих, 

інноваційних та 

корегування 

виробничих 

планів 



процесу в часі та 

просторі; 

методів та 

прийомів 

організаційного 

проектування 

виробничих 

систем 

поточного 

функціонування; 

знати та 

враховувати 

особливості 

виробничого 

менеджменту на 

підприємствах 

різних галузей 

СК. АМ 4 знання 

термінології, 

основних 

принципів та 

підходів до 

матеріальної, 

соціальної, 

психологічної 

мотивації 

колективу 

підприємства 

формувати 

колектив 

співробітників; 

здійснювати 

контролінг 

персоналу, 

кадровий 

маркетинг; 

організовувати 

соціальне 

партнерство на 

підприємстві 

уміння 

використовувати 

сучасні 

інформаційно-

аналітичні методи 

та технології і 

засоби 

комунікації для 

виявлення та 

вирішення 

проблем 

мотиваційного 

характеру 

самостійність у 

прийнятті і 

реалізації 

доцільних 

обґрунтованих 

рішень відносно 

матеріальної, 

соціальної, 

психологічної 

мотивації 

колективу 

підприємства і 

готовність нести 

за них 

повномасштабну 

відповідальність 

СК. АМ  5 знання сутності, 

змісту та 

основних 

складових, 

сучасних видів 

та форм 

контролю; 

особливостей 

різних 

складових 

економічного 

контролю та 

конкретних 

форм організації 

перевірок; 

практики 

контролюючих 

органів 

зарубіжних 

країн, 

перспектив 

використання 

зарубіжного 

досвіду для 

вдосконалення 

контрольної 

діяльності в 

розробляти та 

обґрунтовувати 

контролюючі 

стандарти 

діяльності; 

аналізувати 

результати 

діяльності за 

допомогою 

контролю; 

коректувати 

технологічні, 

господарські та 

інші процеси 

відповідно до 

обґрунтованих 

висновків і 

прийнятих рішень 

уміння 

використовувати 

сучасні 

інформаційно-

аналітичні методи 

та технології і 

засоби 

комунікації для 

здійснення 

функції контролю 

на підприємстві 

самостійна 

розробка та 

обґрунтування 

часткових 

контролюючих 

стандартів 

виробничо-

господарської, 

економічної і 

соціальної 

діяльності 

підприємства; 

відповідальність 

за прийняття 

рішень 

заснованих на 

розроблених 

стандартах 



Україні 

СК. АМ  6 знання 

термінології, 

основних 

принципів та 

підходів до 

здійснення 

превентивної 

координації; 

координації, що 

націлена на 

ліквідацію 

перебоїв в 

системі 

управління і 

виробництва; 

регулюючої 

координації, 

призначеної для 

підтримки 

систем 

управління і 

виробництва у 

встановлених 

межах; 

стимулюючої 

координації, що 

підвищує 

ефективність 

функціонування 

систем 

управління і 

виробництва 

розробляти, 

обґрунтовувати 

та впроваджувати 

дії із створення 

системи норм і 

правил, що 

стосуються 

діяльності 

організації  

здійснювати 

нормативно-

правову 

підтримку 

керівництва 

діяльністю через 

розробку та 

оформлення 

розпоряджень, 

наказів і т. д.;  

організація нарад, 

контактів між 

керівниками, 

співробітниками 

для їх взаємодії 

при проведенні 

узгоджень планів 

і графіків, 

внесення в них 

коректив, ув'язки 

роботи 

виконавців і так 

далі 

самостійне 

проведення 

розподілу 

діяльності в часі, 

забезпечення 

взаємодії різних 

частин 

організації на 

користь 

виконання 

завдань, що 

стоять перед 

нею 

 

V – Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

1. Застосовувати  концепції, методи та інструменти менеджменту для 

результативного та ефективного управління організацією; 

2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

3. Встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації 

4. Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, 

генерування підприємницької ідеї; 

5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; 

6. Виявляти навички прийняття та забезпечення реалізації  управлінських 

рішень; 



7. Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних 

професійних груп та в міжнародному контексті; 

8. Практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій в управлінні; 

9. Аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних  міркувань, 

соціально відповідально; 

10. Демонструвати вміння  взаємодіяти  з людьми та впливати на їх поведінку; 

11. Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та 

ефективного самоменеджменту; 

12. Провадити дослідницьку діяльність. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ  

 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

спеціальність 073 Менеджмент 

 

Складові освітньо-професійної програми 

Загальна кількість 
Форма 

контролю кредитів 

ЄКTC 
годин 

ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИКЛ  

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ 
5 150 Залік 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 
4 120 Залік 

ВСЬОГО БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ : 9 270 
 

ВАРІАТИВНІ (ВИБІРКОВІ) НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 (студенти мають обрати варіативні навчальні дисципліни відповідно до своєї спеціалізації) 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ТРАНСФЕР 

ТЕХНОЛОГІЙ 
5 

150 
Залік 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ 5 
150 

Екзамен  

МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ 5 
150 

Екзамен 

ІС  І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЯМИ 5 
150 

Екзамен 

МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 5 
150 

Екзамен 

УПРАВЛІННЯ  ПРОЦЕСОМ РОЗРОБКИ  ТА ОСВОЄННЯ 

ВИРОБНИЦТВА  НОВИХ ПРОДУКТІВ 
5 

150 
Екзамен 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЛОГІСТИКА» 



ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ 
5 

150 
Залік 

ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ 5 
150 

Екзамен 

УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК 5 
150 

Екзамен 

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ 5 
150 

Екзамен 

МОДЕЛЮВАННЯ  БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В ЛОГІСТИЦІ 5 
150 

Екзамен 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛОГІСТИЦІ 5 
150 

Екзамен 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 5 
150 

Екзамен 

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 5 
150 

Екзамен 

УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 5 
150 

Екзамен 

УПРАВЛІННЯ ІМІДЖЕМ ПІДПРИЄМСТВА 5 
150 

Екзамен 

РЕІНЖЕНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 5 
150 

Екзамен 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 5 
150 

Екзамен 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

(ПОГЛИБЛЕНИЙ КУРС) 
5 

150 
Екзамен 

ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 5 
150 

Екзамен 

ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 5 
150 

Екзамен 

УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ 5 
150 

Екзамен 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 5 
150 

Екзамен 

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 
150 

Екзамен 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ» 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ 

СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ 
5 

150 
Екзамен 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
5 

150 
Екзамен 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
5 

150 
Екзамен 

НАУКОВЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ З ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

5 
150 

Екзамен 



ПРОФЕСІЙНА ПСИХОЛОГІЯ 5 
150 

Екзамен 

КОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ ТА КОНКУРЕНТНА 

РОЗВІДКА 
5 

150 
Екзамен 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» 

ПЛАНУВАННЯ І ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ ДІЙ 5 
150 

Екзамен 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО   5 
150 

Екзамен 

ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ 5 
150 

Екзамен 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ У СФЕРІ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
5 

150 
Екзамен 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛІННІ 

ПРОЕКТАМИ  
5 

150 
Екзамен 

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В 

УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ 
5 

150 
Екзамен 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗЕД» 

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ 5 
150 

Екзамен 

МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
5 

150 
Екзамен 

МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 5 
150 

Екзамен 

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
5 

150 
Екзамен 

МІЖНАРОДНИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 5 
150 

Екзамен 

МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 5 
150 

Екзамен 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» 

ПРАВОВІ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 
5 

150 
Екзамен 

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 5 
150 

Екзамен 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 5 
150 

Екзамен 

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 5 
150 

Екзамен 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 5 
150 

Екзамен 

ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В 

ОСВІТІ 
5 

150 
Екзамен 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «БІЗНЕС АДМІНІСТРУВАННЯ» 



ФІНАСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 5 
150 

Екзамен 

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ТА ПРОФЕСІЙНА 

ПОВЕДІНКА 
5 

150 
Екзамен 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ 5 
150 

Екзамен 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ 5 
150 

Екзамен 

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 5 
150 

Екзамен 

ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ І ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕСУ 5 
150 

Екзамен 

ВСЬОГО ЗА МАГІСТЕРСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ 30 
1500  

МАГ-МАЙНОР  
 (студенти мають обрати варіативні навчальні дисципліни із загальноуніверситетського пулу) 

МАГ-МАЙНОР 
5 150 Залік 

МАГ-МАЙНОР 
5 150 Залік 

МАГ-МАЙНОР 
5 150 Залік 

МАГ-МАЙНОР 
5 150 Залік 

РАЗОМ ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ : 50 1500  

РАЗОМ ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИКЛ : 59 1770 

    

ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ  3 
90 

ЗВІТ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА : 

Науковий семінар 

Консультаційний проект 

9 
270 

ЗВІТ,                             

Курсова робота 

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 4 
120 

ЗВІТ 

РАЗОМ ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ : 23 690 

    

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ   

ДИПЛОМНА РОБОТА 15 450 
Дипломна 

робота 

РАЗОМ ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ : 15 450  

РАЗОМ : 90 2700  

 

Вибіркова складова освітньо-професійної програми складається з : 

МАГ-МАЙНОР – умовна назва вибіркових дисциплін із загального 

переліку Університету (Загально університетський пул) для освітнього рівня  



магістр. Дисципліни МАГ-МАЙНОР є обов'язковими для вибору студентами і 

входять до загального обсягу кредитів ЄКТС за освітньою програмою 

підготовки магістрів. 

Ідея дисциплін МАГ-МАЙНОР полягає у вільному виборі студентами 

магістратури дисциплін таких напрямків, які відображають його інтереси, 

вподобання та плани на майбутнє працевлаштування. Такий підхід, як і 

конструктор «ЛЕГО», дозволяє створювати із стандартних елементів 

(навчальних дисциплін) нестандартні об’єкти (фахові компетентності). 

Взяти участь у МАГ-МАЙНОР можуть усі факультети і кафедри 

університету. Індивідуальний план студента буде формуватися з найкращих на 

його думку навчальних дисциплін. 

Комплексний тренінг – тренінг, який обирає студент з пулу кафедри, що 

відповідає його інтересам та дає змогу розвинути певні компетентності. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА магістрів складається з двох 

частин: наукового семінару та підготовки консультаційного проекту. 

Науковий семінар буде проводитись на останньому тижні 2 семестру. 

Умовою виступу на науковому семінарі передбачається : 

вибір студентами теми дослідження, 

визначення її актуальності, 

формування мети та основних завдань, 

огляд літературних джерел. 

Форма підсумкового контролю за науковим семінаром – виступ з 

презентацією щодо обраної теми дослідження. 

Підготовка консультаційного проекту за темою дослідження 

передбачається у 3 семестрі. В продовж 9 тижнів студентам надається 

можливість дослідити визначену тему та оформити результати у вигляді 

консультаційного проекту, який є складовою частиною дипломної роботи, а 

також може бути окремою роботою та використовуватися на різних конкурсах 

науково-дослідних робіт студентів. 

Форма підсумкового контролю – захист консультаційного проекту. 

 

 

 

 



VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація за спеціальністю здійснюється у формі: 

 державного екзамену з іноземної мови (денна форма); 

 публічного захисту дипломної роботи магістра за спеціальністю 073 

Менеджмент або єдиного державного кваліфікаційного іспиту за 

спеціальністю у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України 

(заочна форма). 

Вимоги до 

заключної 

кваліфікаційної 

роботи  

(за наявності) 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

розробляє та затверджує: 

1) положення про Державну екзаменаційну комісію (ДЕК); 

2) порядок перевірки кваліфікаційних дипломних магістерських робіт на 

плагіат;  

3) нормативи унікальності текстів кваліфікаційних дипломних робіт.  

Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, здійснюється ДЕК, до 

складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх 

об’єднань. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Дипломна робота магістра допускається до захисту перед ДЕК за умови, 

якщо рівень її унікальності (оригінальності) відповідає нормативу, який 

офіційно затверджений Харківським національним економічним 

університетом імені Семена Кузнеця. 

Вимоги до заключної кваліфікаційної роботи: 

Кваліфікаційна магістерська дипломна робота – це навчально-наукова 

робота студента, яка виконується на завершальному етапі здобуття 

кваліфікації магістра з Видавництва та поліграфії для встановлення 

відповідності отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання 

(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти. Вона є 

кваліфікаційним документом, на підставі якого ДЕК визначає рівень 

теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної 

роботи за фахом і приймає рішення щодо присвоєння відповідної 

кваліфікації та видачу диплома. 

Кваліфікаційна магістерська дипломна робота є інструментом закріплення 

та демонстрації сформованих упродовж навчання загальних та 

спеціальних компетентностей відповідно профілю обраної спеціальності.  

Для оприлюднення та публічного ознайомлення зі змістом 

кваліфікаційних робіт, запобігання академічного плагіату дипломні 

роботи мають бути розміщені на офіційному сайті Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця. 

 

 

 



VІІ. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

Визначаються відповідно до Європейських стандартів та рекомендацій 

щодо забезпечення якості вищої освіти (ESG) та статті 16 Закону України «Про 

вищу освіту». 

Принципи та 

процедури 

забезпечення 

якості освіти 

Принципи забезпечення якості освіти: 

 відповідальність за якість вищої освіти, що надається; 

 забезпечення якості відповідає різноманітності систем вищої 

освіти, закладів вищої освіти, програм і студентів; 

 забезпечення якості сприяє розвитку культури якості; 

 забезпечення якості враховує потреби та очікування студентів, усіх 

інших стейкхолдерів та суспільства. 

Процедурами забезпечення якості освіти є: 

 розробка стратегії і політики в сфері якості вищої освіти; 

 розробка механізму формування, затвердження, моніторингу та 

періодичного перегляду освітніх програм; 

 розробка системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників та регулярного 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, на інформаційних стендах та в будь-який інший 

спосіб, згідно з розробленими та затвердженими правилами. 

 організація підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

 формування необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 

освітньою програмою; 

 створення та функціонування інформаційних систем для 

ефективного управління освітнім процесом; 

 оприлюднення об’єктивної неупередженої інформації про освітні 

програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 

 розробка політики щодо ефективної системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату у наукових працях здобувачів вищої 

освіти; 

 інших процедур і заходів. 

Моніторинг та 

періодичний 

перегляд освітніх 

програм 

Здійснюється моніторинг і періодичний перегляд програм з метою 

забезпечення їх відповідності потребам студентів і суспільства. 

Моніторинг спрямований на безперервне вдосконалення програм. Про 

будь-які дії, заплановані або вжиті як результат перегляду, слід 

інформувати всі зацікавлені сторони. 

Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм мають 

на меті гарантувати відповідний рівень надання освітніх послуг, а 

також створює сприятливе й ефективне навчальне середовище для 

здобувачів вищої освіти. Це передбачає оцінювання: 

 змісту програми в контексті останніх досліджень у сфері 

управління та адміністрування, гарантуючи відповідність програми 

сучасним вимогам; 

 потреб суспільства, що змінюються; 

 навчального навантаження здобувачів вищої освіти, їх досягнень і 



результатів завершення освітньої програми; 

 ефективності процедур оцінювання студентів; 

 очікувань, потреб і задоволеності здобувачів вищої освіти змістом 

та процесом навчання; 

 навчального середовища відповідності меті і змісту програми;  

 якості сервісних послуг для здобувачів вищої освіти. 

Програми регулярно переглядають і оновлюють, залучаючи до цього 

процесу здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших 

стейкхолдерів.  

Щорічне 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти 

Оцінювання здобувачів вищої освіти базується на принципах 

студентоцентрованого навчання та передбачає наступне:  

 оцінювачі (експерти) ознайомлені з існуючими методами 

проведення тестування та екзаменування і отримують підтримку для 

розвитку власних навичок у цій сфері; 

 критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення 

оцінок оприлюднюються заздалегідь; 

 оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє продемонструвати 

ступінь досягнення ними запланованих результатів навчання; 

 оцінювання проводиться предметною комісією у складі більше ніж 

дві особи; 

 процедури оцінювання здобувачів вищої освіти повинні 

враховувати пом’якшувальні обставини; 

 оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, прозорим та 

проводиться відповідно до встановлених процедур; 

 наявність офіційної процедури розгляду апеляцій здобувачів вищої 

освіти. 

Підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних, 

педагогічних та 

наукових 

працівників 

Система підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних 

та наукових працівників розробляється у відповідності до діючої 

нормативної бази та будується на наступних принципах: 

 обов’язковості та періодичності проходження стажування і 

підвищення кваліфікації; 

 прозорості процедур організації стажування та підвищення 

кваліфікації; 

 моніторингу відповідності змісту програм підвищення кваліфікації 

задачам професійного діяльності; 

 обов’язковості впровадження результатів підвищення кваліфікації в 

наукову та педагогічну діяльність; 

 оприлюднення результатів стажування та підвищення кваліфікації. 

Наявність 

необхідних 

ресурсів для 

організації 

освітнього 

процесу 

Вищі навчальні заклади забезпечують освітній процес необхідними та 

доступними для здобувачів вищої освіти ресурсами (кадровими, 

методичними, матеріальними, інформаційними та ін.) та здійснюють 

відповідну підтримку студентів.  

При плануванні, розподілі та наданні навчальних ресурсів і 

забезпеченні підтримки здобувачів вищої освіти враховуються 

потреби різноманітного студентського контингенту (такого як 

студенти: з досвідом, заочної форми навчання, працюючі, іноземні, з 

особливими потребами) та принципи студентоцентрованого навчання.  

Внутрішнє забезпечення якості освіти гарантує, що всі необхідні 

ресурси відповідають цілям навчання, є загальнодоступними, а 

студенти поінформовані про їх наявність. 

Наявність З метою управління освітніми процесами розроблено ефективну 



інформаційних 

систем для 

ефективного 

управління 

освітнім 

процесом 

політику в сфері інформаційного менеджменту та відповідну 

інтегровану інформаційну система управління освітнім процесом. 

Дана система передбачає автоматизацію основних функцій управління 

освітнім процесом, зокрема: забезпечення проведення вступної 

компанії, планування та організація навчального процесу; доступ до 

навчальних ресурсів; обліку та аналізу успішності здобувачів вищої 

освіти; адміністрування основних та допоміжних процесів 

забезпечення освітньої діяльності; моніторинг дотримання стандартів 

якості; управління знаннями та інноваційний менеджмент; управління 

кадрами та ін. 

Публічність 

інформації про 

освітні 

програми, 

ступені вищої 

освіти та 

кваліфікації 

Достовірна, об’єктивна, актуальна, своєчасна та легкодоступна 

інформація про діяльність за спеціальністю 073 Менеджмент 

публікується на сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця, включаючи програми для 

потенційних здобувачів вищої освіти, студентів, випускників, інших 

стейкхолдерів і громадськості. 

Надається інформація про освітню діяльність за спеціальністю 073 

менеджмент, включаючи програми, критерії відбору на навчання; 

заплановані результати навчання за цими програмами; кваліфікації; 

процедури навчання, викладання та оцінювання, що 

використовуються; прохідні бали та навчальні можливості, доступні 

для студентів тощо. 

Запобігання та 

виявлення 

академічного 

плагіату 

Система забезпечення дотримання академічної доброчесності 

учасниками освітнього процесу, сформована в ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

базується на таких принципах: 

• дотримання загальноприйнятих принципів моралі; 

• демонстрація поваги до Конституції і законів України і дотримання 

їхніх норм; 

• повага до всіх учасників освітнього процесу незалежно від їхнього 

світогляду, соціального стану, релігійної та національної 

приналежності; 

• дотримання норм законодавства про авторське право; 

• посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, 

відомостей; 

• самостійне виконання індивідуальних завдань. 

У випадку порушення принципів академічної доброчесності 

відповідні особи притягуються до відповідальності відповідно до 

законодавства та діючих у ХНЕУ ім. С. Кузнеця положень та норм. 

 

Спеціальні вимоги до зарахування: Набір на спеціальність освітнього 

рівня магістр здійснюється за результатами екзаменів з іноземної мови та 

фахового випробування. 

Для успішного засвоєння освітньої програми магістра абітурієнти 

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

оволодіння знаннями, уміннями й навичками в галузі фахових наук. 

 

 

 

 

 



VІІІ. Перелік нормативних документів,  

на яких базується освітньо-професійна програма  
 

Згідно статті 32 п. 1 Закону України «Про вищу освіту» Харківський 

національний економічний університет імені Семена Кузнеця проводить 

підготовку МАГІСТРІВ за спеціальністю 073 Менеджмент. 

Діяльність вищого навчального закладу провадиться на принципах: 

автономії та самоврядування; 

розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника 

(засновників), державних органів та органів місцевого самоврядування, до 

сфери управління яких належить вищий навчальний заклад, органів управління 

вищого навчального закладу та його структурних підрозділів; 

поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; 

незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій 

(крім вищих духовних навчальних закладів). 

Перелік використаних джерел 

 

1.  ESG – http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 
2. ISCED (МСКО) 2011 – 

http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf. 
3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 – 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-
2013.pdf. 

4. Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 
5. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010.– К. : Видавництво «Соцінформ», 2010. 
6. Національна рамка кваліфікацій – 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 
7. Перелік галузей знань і спеціальностей – 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 
8. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) 

компетентностями та прикладами стандартів – 
http://www.unideusto.org/tuningeu/. 

9. Національний глосарій 2014 – 
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_ 
2014_tempus-office.pdf.  

10. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти – 
file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf. 

11. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 
інформаційно-аналітичний огляд – 
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_201
5.pdf. 
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12. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – 
http://ihed.org.ua/images/ 
biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf. 

13. 2015 р. Європейська кредитна трансферно-накопичувана система - 
Довідник користувача (переклад українською мовою) 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-
komanda-ekspertiv-here/materiali-here.html 

14. The UK Quality Code for Higher Education, Subject Benchmark 
Statements. - http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-
code/subject-benchmark-statements. 

15.   Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним 
рівнем) бакалавр, спеціаліст, магістр та ліцензійного обсягу. Додаток до листа 
МОН України від 23.11.2015 р. № 1/9-561. 

16.   Компетентнісний підхід у побудові навчальної програми за 
спеціальністю "Економіка  підприємства"  :  навчально-методичний  посібник  /  
М. В. Афанасьєв,  М.  В. Боровик, І. В. Гонтарева та ін.; за заг. ред. канд. екон. 
наук, професора Афанасьєва М. В. - Х.:ВД "ІНЖЕК", 2013. - 392 с. 

 

 Пояснювальна записка 

Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених компетентностей дескрипторам НРК 

 
Класифікація компетентностей за 

НРК 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності 
1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між 

явищами та процесами; 

+ +   

2. Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні 
+ + + + 

3. Здатність спілкуватися з 

представниками різних професійних 

груп та у міжнародному контексті; 

  + + 

4. Навички використання 

інформаційно-комунікаційних 

технологій для пошуку, оброблення,  

аналізу  інформації з різних джерел 

та прийняття рішень; 

 + + + 

5. Здатність організовувати та 

мотивувати людей рухатися до 

спільної мети, працювати в команді; 

 + + + 

6. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань, соціально відповідально і 

свідомо; 

  + + 

7. Вміння виявляти  та вирішувати 

проблеми, генерувати нові ідеї. 
 +  + 
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Спеціальні (фахові) компетентності  
1. Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми організації, 

ухвалювати управлінські рішення та 

забезпечувати умови їх реалізації; 

 + + + 

2. Вміння обирати та 

використовувати концепції, методи 

та інструментарій менеджменту, у 

тому числі відповідності до  

міжнародних стандартів; 

+ +   

3. Встановлювати критерії, за якими 
організація визначає подальший 
напрямки розвитку, розробляти і 
реалізовувати відповідні  стратегії та 
плани; 

+ +   

4. Здатність до саморозвитку, 
навчання впродовж життя та 
ефективного самоменеджменту; 

 + + + 

5. Здатність до ефективного 

використання та розвитку людських 

ресурсів в організації; 

 + + + 

6. Вміння створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління; 

 + + + 

7. Навички формування та 

демонстрації лідерських якостей;  
  + + 

8. Здатність розробляти проекти та 

управляти ними,  виявляти ініціативу 

та підприємливість; 

+ +   

9. Здатність до управління 

організацією, її змінами;  
+ + + + 

10. Здатність використовувати 

психологічні технології роботи з 

персоналом. 

 + +  

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією «Менеджмент організацій 

та адміністрування» 
Здатність до ефективної побудови 

функціонально орієнтованих схем 

фінансового управління, побудови 

довгострокової й короткострокової 

фінансової політики на підприємстві, 

оцінки підприємницьких, 

інвестиційних і фінансових ризиків. 

Здатність розробляти бюджети як 

короткострокового, так і 

довгострокового характеру, а також 

різних інших форм фінансових 

планів, оцінювати ефективність 

фінансової діяльності 

господарюючого суб'єкта. 

Здатність до управління структурою 

капіталу, інвестиційним портфелем й 

оцінки їх прибутковості. 

+ + + + 



Визначати доцільність формування і 

використання потенціалу 

підприємства в цілому та за 

складовими. 

Здатність обґрунтовувати комплекс 

управлінських рішень щодо 

створення, успішного 

функціонування, підтримки та 

розвитку потенціалу підприємства як 

системи. 

Здатність виявляти невикористані 

можливості та розробляти заходи з їх 

мобілізації  

+ + + + 

Здатність до управління діяльністю 

як саморегульованої організації в 

умовах динамічного ринку. 

Здатність самостійно обґрунтовувати 

комплекс заходів щодо усунення 

кризових явищ, комплексної  

трансформації компанії  та 

створення системи забезпечення 

динаміки розвитку. 

Здатність до застосування 

відповідного арсеналу 

(інструментарію) щодо якісного 

удосконалення основних бізнес-

процесів з використанням новітніх 

інформаційних технологій. 

+ + + + 

Здатність до формування сучасного 

розуміння можливостей управління 

маркетингом для досягнення 

переходу до нового рівня і форм 

споживання шляхом ситуаційного 

аналізу ринку. 

Здатність прогнозувати еволюцію 

потреб споживачів та стратегічного 

планування стимуляції руху товарів і 

послуг, організації продажу, що 

забезпечує зростання стійкості 

підприємницької діяльності. 

Здатність до застосування у 

практичній діяльності методів 

управління маркетингом шляхом 

створення маркетингових стратегій і 

програм. 

+ + + + 

Здатність розв’язувати складні задачі 

та проблеми у сфері корпоративного 

управління при невизначеності умов 

та вимог, що передбачає проведення 

досліджень та здійснення інновацій. 

Здатність розробляти 

(вдосконалювати) проекти статутів 

+ + + + 



та внутрішніх положень 

корпоративних підприємств з 

урахуванням національного 

корпоративного законодавства; 

планувати етапи створення 

корпоративного підприємства. 

Здатність обґрунтовувати плани 

трансформації корпоративних 

підприємств, реалізовувати їх в 

межах національного законодавства 

Здатність до формування та 

обґрунтування комплексу 

управлінських рішень зі створення, 

підтримання та розвитку 

корпоративного іміджу. 

Формувати сутність корпоративної 

культури з урахуванням 

особливостей діяльності організації. 

Здатність розробляти і застосовувати 

різні форми роботи в залежності від 

цільової аудиторії. 

Прогнозувати і розробляти комплекс 

заходів з профілактики конфліктних 

ситуацій, що можуть виникнути між 

організацією та громадськістю. 

+ + + + 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією  «Менеджмент інноваційної 

діяльності» 
Здатність розробляти інноваційні 

проекти та  управляти процесом їх 

реалізації 

+ + + + 

Здатність розраховувати та 

оцінювати показники оцінки 

ефективності інноваційних проектів  

+ + + + 

Приймати обгрунтовані рішення 

щодо визначення приоритетных 

напрямів розвитку та організації  

інноваційної діяльності на мікро- та 

макрорівні 

+ + + + 

Управляти продуктовими 

інноваціями на основі  та організації 

конструкторської, технологічної 

підготовки  та освоєння виробництва   

+ + + + 

Розробляти маркетингові стратегії 

інновацій  
+ + + + 

Здатність комерціалізувати інновації 

у реальному і віртуальному просторі  
+ + + + 

Обґрунтовувати та приймати 

рішення щодо цінової політики при 

виведенні інновації на ринок та їх 

дистрибуції  

+ + + + 

Використовувати сучасні 

інформаційні системи і технології 
+ + + + 



для обґрунтування управлінських 

рішень з розроблення та 

впровадження інновацій 

Застосовувати методи економіко-

математичного моделювання для 

прийняття управлінських рішень 

щодо інноваційної діяльності 

підприємств та організацій 

+ + + + 

Управляти трансфером технологій 

підприємств та організацій щодо їх 

бізнес-діяльності 

+ + + + 

Здатність до розроблення, 

документування, використання, 

відтворення  та захисту об’єктів 

інтелектуальної власності 

підприємств та організацій  

+ + + + 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією  

«Менеджмент ЗЕД»  
Здатність приймати раціональні  

управлінські рішення щодо розробки 

міжнародних конкурентних 

стратегій підприємства 

+ + + + 

Здатність забезпечувати ефективне 

функціонування транснаціональних 

корпорацій 

+ + + + 

Здатність розробляти й 

обґрунтовувати вибір ефективних 

управлінських рішень та стратегій 

розвитку підприємницької діяльності 

в глобальному конкурентному 

просторі 

+ + + + 

Розробляти та використовувати 

оптимальне маркетингове та 

логістичне забезпечення 

міжнародних комерційних операцій 

з урахуванням особливостей 

функціонування закордонних ринків 

та норм міжнародного права 

+ + + + 

Створювати аналітичну систему 

щодо оцінки ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства та ступеня його 

адаптації до змін зовнішнього 

середовища 

+ + + + 

Здійснювати оцінку відповідності 

інвестиційних програм інноваційним 

пріоритетам міжнародного 

інвестування 

+ + + + 

Здатність формувати ефективну 

інвестиційну стратегію підприємства  
+ + + + 

Приймати оптимальні управлінські 

рішення про вихід підприємства на 
+ + + + 



міжнародний ринок в умовах 

мінливості зовнішнього середовища 

Розробляти ефективний  

маркетинговий комплекс 

підприємства на міжнародному 

ринку 

+ + + + 

Визначати та приймати управлінські 

рішення щодо системи розподілу на 

міжнародному ринку 

+ + + + 

Здатність формувати механізм 

управління міжнародною 

конкурентоспроможністю 

підприємства  

+ + + + 

Здатність забезпечувати ефективне 

управління  міжнародною 

конкурентоспроможністю 

підприємства  

+ + + + 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією 

« Логістика » 
Вміння формувати та оптимізувати 

логістичні системи; 

здатність щодо планування та 

проектування логістичних систем, 

управління проектом з розробки та 

впровадження логістичної системи, 

управління ризиками проекту 

+ + + + 

Здатність формувати та 

реалізовувати логістичні місію, 

стратегію, цілі, завдання, рішення та  

здійснювати комплексну 

управлінську діяльність в  ланцюгах 

поставок; 

вміння  визначати шляхи економії 

загальних витрат матеріальних, 

фінансових, трудових ресурсів 

впродовж усього логістичного 

ланцюга та оцінювати його 

ефективність.  

+ + + + 

Здатність до використання 

інструментарію управління 

фінансовими потоками в логістичних 

системах; 

Здатність розробляти заходи по 

оптимізації й підвищення 

ефективності управління 

фінансовими потоками в логістичних 

системах 

+ + + + 

Вміння розробляти інноваційні 

проекти у сфері логістичної 

діяльності та застосовувати 

прогресивні технології для 

забезпечення руху товаропотоків;                                            

+ + + + 



 здатність здійснювати планування 

інноваційної діяльності 

підприємства у сферах 

обслуговування споживачів, 

виробництва, запасів, складування та                                                                       

транспортування, оцінювати 

ефективність логістичних інновацій. 

Вміння приймати обґрунтовані 

управлінські рішення у виробництві, 

постачанні, збуті, складуванні, 

транспортуванні  з метою зниження 

ризиків і максимізації доходів; 

 здатність визначати  комплекс 

показників оцінки ефективності 

функціо-нування системи 

логістичного менеджменту. 

Здатність до використання  

принципів та закономірностей 

формування організаційних структур 

логістики підприємств та 

організацій. 

+ + + + 

Здатність застосовувати методи та 

стандарти моделювання з метою 

оптимізації бізнес-процесів у 

логістиці 

+ + + + 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією 

«Бізнес адміністрування» 
Аналізувати вплив макро- і 

мікрооточення на бізнес-організацію 

з використанням відповідних  

інструментів 

+ + + + 

Глибоко розуміти функціональні 

сфери бізнесу, взаємозв’язки між 

ними та їх місце в організаційному й 

зовнішньому контексті 

+ + + + 

Управляти компанією в 

міжнародному контексті шляхом 

планування і контролю, ґрунтуючись 

на принципах етики і соціальної 

відповідальності і застосовуючи 

адекватні концепції, методи та 

інструменти 

+ + + + 

Управляти змінами + + + + 
Проводити аналіз діяльності 

підприємства та розробляти 

консультаційні проекти 

+ + + + 

Здатність приймати обґрунтовані 

рішення у складних ситуаціях, в 

умовах ризику і невизначеності 

+ + + + 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією 

 «Управління проектами» 



Застосовувати конкретні засоби та 

інструменти для управління 

ресурсами проектно-орієнтованої 

організації 

+ + + + 

Здійснювати управління проектами 

на всіх стадіях проектного циклу, 

приймати ефективні рішення щодо їх 

ресурсного та організаційного 

забезпечення 

+ + + + 

Здійснювати комплексне планування 

портфеля проектів підприємства з 

метою досягнення його сталого 

розвитку 

+ + + + 

Здатність здійснювати 

обґрунтований вибір мотиваційних 

та емоційних компонентів процесу 

прийняття рішень в сфері управління 

проектами 

    

Мати здатність встановлювати 

ефективний взаємозв’язок у 

проектній діяльності через побудову 

систем координації, взаємодії, 

звітування, інформації, створення 

команд та управління конфліктами 

+ + + + 

Приймати управлінські рішення 

щодо ефективного управління 

проектами у сфері регіонального 

розвитку, використовуючи 

європейські підходи та вітчизняний 

досвід 

+ + + + 

Обґрунтовувати оптимальні шляхи 

ефективної реалізації регіональних 

проектів, базуючись на ефективному 

використанні ресурсів території 

регіону 

+ + + + 

Надавати рекомендації органам 

державної влади і місцевого 

самоврядування щодо розробки 

регіональних стратегій розвитку в 

Україні 

+ + + + 

Здійснювати оформлення патенту та 

інших охоронних документів 
+ + + + 

Здійснювати захист прав 

інтелектуальної власності 
+ + + + 

Складати та укладати угоди про 

виконання проектних робіт 
+ + + + 

Здійснювати визначення об’єктів та 

суб’єктів господарських 

правовідносин 

+ + + + 

Здатність організовувати виконання 

завдань щодо управління 

фінансовими ресурсами суб’єктів 

+ + + + 



господарювання в рамках проектної 

діяльності з метою досягнення 

економічної ефективності 

Здатність формувати фінансову 

стратегію та фінансову політику 

проектно-орієнтованої організації за 

такими напрямами, як управління 

активами, капіталом, інвестиціями, 

прибутком та ризиками 

+ + + + 

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією 

   «Управління фінансово-економічною безпекою» 
Здатність демонструвати знання 

базових категорій, теорій, концепцій, 

технологій та методів у сфері 

фінансово-економічної безпеки на 

міжнародному, національному, 

регіональному рівнях та суб’єктів 

управління фінансово-економічною 

безпекою 

+ + + + 

Здатність до абстрактного мислення 

щодо призначення та 

функціонування систем  фінансово-

економічної безпеки (об’єкти/ 

суб’єкти, рівні,  види, форми, 

організація, інструменти) 

+ + + + 

Здатність застосовувати базові 

знання основних нормативно-

правових актів та довідкових 

матеріалів, стандартів, інструкцій та 

інших нормативно-розпорядчих 

документів у сфері фінансово-

економічної безпеки 

+ + + + 

Здатність обґрунтовувати 

доцільність прийняття управлінських 

рішень (застосування методів 

управління, прийняття та 

розроблення управлінських рішень, 

фінансового та економічного 

аналізу, комплаенсу, veb – аналізу, 

бізнес-аналізу, бенчмаркінгу)  

+ + + + 

Здатність до використання 

інформаційно-аналітичного 

інструментарію дослідження змін у 

стані фінансово-економічної безпеки 

з використанням сучасних знань про 

методи, технології та інструменти 

аналізу, моделювання та оцінювання 

економічних процесів та явищ 

+ + + + 

Здатність до поглибленого 

самонавчання, підтримувати 

належний рівень економічних знань 

та постійно підвищувати свою 

+ + + + 



професійну підготовку  

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією 

  «Управління навчальним закладом» 
Здатність управління ресурсами та 

інформацією упровадження 

інновацій. 

+ + + + 

Здатність до управління навчальним 

закладом (установою), що 

розвивається 

+ + + + 

Здатність встановлювати 

міжособистісні зв’язки, узгоджувати 

дії з колегами. 

+ + + + 

Здатність до високоефективної 

управлінської діяльності , в тому 

числі в екстремальних умовах. 

+ + + + 

Здатність до застосування глибоких 

знань з теорії й практики управління. 
+ + + + 

Здатність управління персоналом. + + + + 
Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією 

«Адміністративний менеджмент» 
Здатність створювати інформаційно-

аналітичне забезпечення бізнес-

процесів підприємства та його 

використання з метою прийняття 

виважених управлінських рішень 

при здійсненні планування, 

організації, мотивації, контрою та 

координації діяльності підприємства 

+ + + + 

Здатність здійснювати функцію 

планування в організації (чітко 

формулювати цільові установки 

організації, формувати та 

використовувати систему показників 

діяльності для короля результатів, 

забезпечувати чітку координацію дій 

структурних підрозділів та окремих 

виконавців) 

+ + + + 

Здатність здійснювати функцію 

організації на підприємстві 

(формувати раціональну систему 

виробництва продукції, робіт, 

послуг, необхідної якості у 

встановлений термін і в заданому 

обсязі; розвивати виробничу систему 

в напрямку підвищення її 

ефективності і найбільшої 

відповідності умовам, що 

змінюються, її взаємодії зі своїм 

зовнішнім середовищем) 

+ + + + 

Здатність здійснювати функцію 

мотивації на підприємстві 

(спонукати себе і інших до 

+ + + + 



діяльності, направленої на 

досягнення цілей організації; 

зростання професійної майстерності; 

актуалізувати діловий інтерес у 

підлеглих до інноваційних дій; 

створювати об'єктивні і суб'єктивні 

умови для перспективного розвитку 

ділової структури) 

Здатність здійснювати функцію 

контролю на підприємстві 

(запобігати виникненню кризисних 

ситуацій шляхом виявлення 

помилкових дій до того як вони 

завдадуть шкоди підприємству, а 

також зіставляти планові показники і 

фактичні результати просування 

підприємства за його цільовими 

установками) 

+ + + + 

Здатність здійснювати функцію 

координації на підприємстві 

(забезпечувати узгодженість в роботі 

всіх ланок організації по горизонталі 

та вертикалі шляхом встановлення 

раціональних зв'язків (комунікацій) 

між ними; 

встановлення взаємодії між 

підсистемами організації, здійснення 

маневрування ресурсами, 

забезпечення єдності і узгодженості 

всіх стадій процесу управління 

(планування, організації, мотивації і 

контролю), а також дій керівників) 

+ + + + 

Матриця відповідності визначених результатів навчання та 

компетентностей 

  
Програмні результати 

навчання  

І

К 

  

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1 

Застосовувати  концепції, 

методи та інструменти 

менеджменту для 

результативного та 

ефективного управління 

організацією; 

+  +        +        

2 

Ідентифікувати проблеми 

в організації та 

обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

+   +     +  +        

3 

Встановлювати зв’язки 

між елементами системи 

управління організації 

+ +           +      



 

 
 

4 

Застосовувати навички 

обґрунтування та 

управління проектами, 

генерування 

підприємницької ідеї; 

+    +   +    +     +  

5 

Планувати діяльність 

організації в 

стратегічному та 

тактичному розрізах; 

         +         

6 

Виявляти навички 

прийняття та 

забезпечення реалізації  

управлінських рішень; 

+      +  +          

7 

Організовувати та 

здійснювати комунікації 

з представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному контексті; 

+     +           +  

8 

Практикувати 

використання  сучасних  

інформаційно-

комунікаційних 

технологій в управлінні; 

+      +          +  

9 

Аргументувати власну 

точку зору в дискусії на 

основі етичних  

міркувань, соціально 

відповідально; 

+       +       +   + 

1

0 

Демонструвати вміння  

взаємодіяти  з людьми та 

впливати на їх поведінку; 

+ 
    

        +    + 

1

1 

Виявляти здатність до 

саморозвитку, навчання 

впродовж всього життя 

та ефективного 

самоменеджменту; 

+ 
    

      +       

1

2 

Провадити дослідницьку 

діяльність. 
+ + + 

  
   + +         

 

  

Програмні 

результати 

навчання  

І

К 

  

Спеціальні (фахові) компетентності 

за спеціалізацією 073.1 

Спеціальні (фахові) компетентності за 

спеціалізацією 073.2 

1 2 3 4 5 6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1 

Застосовувати  

концепції, 

методи та 

інструменти 

менеджменту 

для 

результативн

ого та 

+  +       +         

 



 

 
 

ефективного 

управління 

організацією; 

2 

Ідентифікуват

и проблеми в 

організації та 

обґрунтовува

ти методи їх 

вирішення; 

+   +     +          

 

3 

Встановлюват

и зв’язки між 

елементами 

системи 

управління 

організації 

+ +           +  +    

 

4 

Застосовувати 

навички 

обґрунтуванн

я та 

управління 

проектами, 

генерування 

підприємниць

кої ідеї; 

+    +            + + 

 

5 

Планувати 

діяльність 

організації в 

стратегічному 

та 

тактичному 

розрізах; 

   +      +         

 

6 

Виявляти 

навички 

прийняття та 

забезпечення 

реалізації  

управлінськи

х рішень; 

+      +  +      +    

 

7 

Організовуват

и та 

здійснювати 

комунікації з 

представника

ми різних 

професійних 

груп та в 

міжнародном

у контексті; 

+     +           +  

 

8 

Практикувати 

використання  

сучасних  

інформаційно

+      +          +  

 



 

 
 

-

комунікаційн

их технологій 

в управлінні; 

9 

Аргументуват

и власну 

точку зору в 

дискусії на 

основі 

етичних  

міркувань, 

соціально 

відповідально

; 

+      +           + 

 

1

0 

Демонструват

и вміння  

взаємодіяти  з 

людьми та 

впливати на 

їх поведінку; 

+ 
   

+             + 

 

1

1 

Виявляти 

здатність до 

саморозвитку, 

навчання 

впродовж 

всього життя 

та 

ефективного 

самоменеджм

енту; 

+ 
  

+ 
 

      +       

+ 

1

2 

Провадити 

дослідницьку 

діяльність. 

+ + + 
  

   +          
 

 

  

Програмні 

результати 

навчання  

І

К 

  

Спеціальні (фахові) компетентності за 

спеціалізацією 073.3 

Спеціальні (фахові) компетентності за 

спеціалізацією 073.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 1 2 3 4 5 6 

    

1 

Застосовува

ти  

концепції, 

методи та 

інструменти 

менеджмент

у для 

результатив

ного та 

ефективного 

управління 

організацією

; 

+  +      

     

  +        



 

 
 

2 

Ідентифікув

ати 

проблеми в 

організації 

та 

обґрунтовув

ати методи 

їх 

вирішення; 

+   +     

     

+  +        

3 

Встановлюв

ати зв’язки 

між 

елементами 

системи 

управління 

організації 

+ +       

     

    +      

4 

Застосовува

ти навички 

обґрунтуван

ня та 

управління 

проектами, 

генерування 

підприємниц

ької ідеї; 

+    +   + 

     

   +       

5 

Планувати 

діяльність 

організації в 

стратегічном

у та 

тактичному 

розрізах; 

  +      

     

 +         

6 

Виявляти 

навички 

прийняття та 

забезпеченн

я реалізації  

управлінськ

их рішень; 

+      +  

     

+          

7 

Організовув

ати та 

здійснювати 

комунікації 

з 

представник

ами різних 

професійних 

груп та в 

міжнародно

му 

контексті; 

+     +   

     

          



 

 
 

8 

Практикуват

и 

використанн

я  сучасних  

інформаційн

о-

комунікацій

них 

технологій в 

управлінні; 

+      +  

     

          

9 

Аргументув

ати власну 

точку зору в 

дискусії на 

основі 

етичних  

міркувань, 

соціально 

відповідальн

о; 

+       + 

     

          

1

0 

Демонструв

ати вміння  

взаємодіяти  

з людьми та 

впливати на 

їх поведінку; 

+ 
   

+    

     

  +   +     

1

1 

Виявляти 

здатність до 

саморозвитк

у, навчання 

впродовж 

всього 

життя та 

ефективного 

самоменедж

менту; 

+ 
    

+   

     

   +       

1

2 

Провадити 

дослідницьк

у діяльність. 

+ + + 
  

   
     

+ +         

 

 

  

Програмні 

результати 

навчання  

І

К 

  

Спеціальні (фахові) 

компетентності за спеціалізацією 

073.5 

Спеціальні (фахові) компетентності за 

спеціалізацією 073.6 

1 2 3 4 5 6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1 

Застосовуват

и  концепції, 

методи та 

інструменти 

менеджмент

у для 

+  +    +    +       + 

    



 

 
 

результативн

ого та 

ефективного 

управління 

організацією

; 

2 

Ідентифікува

ти проблеми 

в організації 

та 

обґрунтовува

ти методи їх 

вирішення; 

+  + + +  +  +  +        

    

3 

Встановлюва

ти зв’язки 

між 

елементами 

системи 

управління 

організації 

+ +   + +       +      

    

4 

Застосовуват

и навички 

обґрунтуван

ня та 

управління 

проектами, 

генерування 

підприємниц

ької ідеї; 

+  +  +       +     +  

    

5 

Планувати 

діяльність 

організації в 

стратегічном

у та 

тактичному 

розрізах; 

 +    + +   +         

+    

6 

Виявляти 

навички 

прийняття та 

забезпечення 

реалізації  

управлінськи

х рішень; 

+ +    + +  +          

 +   

7 

Організовува

ти та 

здійснювати 

комунікації з 

представник

ами різних 

професійних 

груп та в 

міжнародно

+  +  + +           +  

    



 

 
 

му контексті; 

8 

Практикуват

и 

використанн

я  сучасних  

інформаційн

о-

комунікацій

них 

технологій в 

управлінні; 

+      +          +  

  +  

9 

Аргументува

ти власну 

точку зору в 

дискусії на 

основі 

етичних  

міркувань, 

соціально 

відповідальн

о; 

+              +   + 

    

1

0 

Демонструва

ти вміння  

взаємодіяти  

з людьми та 

впливати на 

їх поведінку; 

+ 
    

        +    + 

    

1

1 

Виявляти 

здатність до 

саморозвитк

у, навчання 

впродовж 

всього життя 

та 

ефективного 

самоменедж

менту; 

+ 
    

      +       

    

1

2 

Провадити 

дослідницьк

у діяльність. 

+ + + 
  

 +   +         
   + 

 

 

 

  

Програмні 

результати 

навчання  

І

К 

  

Спеціальні (фахові) компетентності 

за спеціалізацією 073.7 

Спеціальні (фахові) компетентності за 

спеціалізацією 073.8 

1 2 3 4 5 6 

 

1 2 3 4 5 6 

    

1 

Застосовувати  

концепції, 

методи та 

інструменти 

менеджменту 

+  +      +  +        



 

 
 

для 

результативно

го та 

ефективного 

управління 

організацією; 

2 

Ідентифікуват

и проблеми в 

організації та 

обґрунтовуват

и методи їх 

вирішення; 

+   +     + +         

3 

Встановлюват

и зв’язки між 

елементами 

системи 

управління 

організації 

+ +         +  +      

4 

Застосовувати 

навички 

обґрунтуванн

я та 

управління 

проектами, 

генерування 

підприємниць

кої ідеї; 

+    +       +       

5 

Планувати 

діяльність 

організації в 

стратегічному 

та тактичному 

розрізах; 

    +     +         

6 

Виявляти 

навички 

прийняття та 

забезпечення 

реалізації  

управлінських 

рішень; 

+      +  +          

7 

Організовуват

и та 

здійснювати 

комунікації з 

представника

ми різних 

професійних 

груп та в 

міжнародному 

контексті; 

+     +        +     

8 
Практикувати 

використання  
+      +      +      



 

 
 

сучасних  

інформаційно-

комунікаційн

их технологій 

в управлінні; 

9 

Аргументуват

и власну 

точку зору в 

дискусії на 

основі 

етичних  

міркувань, 

соціально 

відповідально

; 

+    +       +       

1

0 

Демонструват

и вміння  

взаємодіяти  з 

людьми та 

впливати на їх 

поведінку; 

+ 
  

+ 
 

        +     

1

1 

Виявляти 

здатність до 

саморозвитку, 

навчання 

впродовж 

всього життя 

та 

ефективного 

самоменеджм

енту; 

+ 
    

+      +       

1

2 

Провадити 

дослідницьку 

діяльність. 

+ + 
   

   +          

 

  Програмні результати навчання  ІК 

  

Спеціальні (фахові) компетентності за спеціалізацією 073.9 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Застосовувати  концепції, 

методи та інструменти 

менеджменту для 

результативного та 

ефективного управління 

організацією; 

+  +      

2 

Ідентифікувати проблеми в 

організації та 

обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

+   +     

3 

Встановлювати зв’язки між 

елементами системи 

управління організації 

+ +       



 

 
 

4 

Застосовувати навички 

обґрунтування та 

управління проектами, 

генерування 

підприємницької ідеї; 

+    +    

5 

Планувати діяльність 

організації в стратегічному 

та тактичному розрізах; 

        

6 

Виявляти навички 

прийняття та забезпечення 

реалізації  управлінських 

рішень; 

+      +  

7 

Організовувати та 

здійснювати комунікації з 

представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному контексті; 

+     +   

8 

Практикувати використання  

сучасних  інформаційно-

комунікаційних технологій 

в управлінні; 

+      +  

9 

Аргументувати власну 

точку зору в дискусії на 

основі етичних  міркувань, 

соціально відповідально; 

+      +  

10 

Демонструвати вміння  

взаємодіяти  з людьми та 

впливати на їх поведінку; 

+ 
   

+    

11 

Виявляти здатність до 

саморозвитку, навчання 

впродовж всього життя та 

ефективного 

самоменеджменту; 

+ 
  

+ 
 

   

12 
Провадити дослідницьку 

діяльність. 
+ 

 
+ 

  
   

 
 


