


Загальні положення: 

Код та 

найменування 

спеціальності 

073 Менеджмент 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський) рівень 

Перелік 
спеціалізацій та 
освітніх програм 

Управління інноваційною діяльністю 

Загальний 

обсяг у 

кредитах ЄКТС 

та строк 

навчання 

Обсяг освітньо-професійної програми магістра з 

інноваційної діяльності  становить 90 кредитів ЄКТС. 

Мінімум 35% обсягу освітньої програми спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних

 (фахових) компетентностей  за спеціальністю. 

Професійні 

стандарти 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент для 

другого (магістерського)  рівня вищої освіти затверджено 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. 

№ 959 

Перелік основних компетентностей 

Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

управління або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

 ЗК1. Здатність  проведення досліджень  на відповідному           

 рівні. 

ЗК2. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів; набуття гнучкого та 

креативного способу мислення, яке дає можливість 

зрозуміти, розв’язати та науково осмислити проблеми та 

задачі, які стоять перед фахівцями з управління в умовах 

реалій сучасного ринку 

ЗК3. Здатність спілкуватися з представниками різних 

професійних груп та у міжнародному контексті; 

ЗК4. Навички використання інформаційно-комунікаційних 

технологій для пошуку, оброблення,  аналізу  інформації з 

різних джерел та прийняття рішень; 

ЗК5. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися 

до спільної мети, працювати в команді; 

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально 

відповідально і свідомо;  

ЗК7. Вміння виявляти  та вирішувати проблеми, генерувати 

нові ідеї. 

ЗК8. Здатність до постійного навчання, та здатність 

осмислювати власний досвід та передавати його іншим у 

процесі викладання. 

ЗК9. Здатність працювати з інформацією у тому числі в 



глобальних комп'ютерних мережах. Уміння знаходити та 

аналізувати інформацію з різних джерел. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

(ФК) 

ФК1. Вміння обирати та використовувати концепції, методи 

та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності 

до міжнародних стандартів; 

ФК2. Встановлювати критерії, за якими організація визначає 

подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні  стратегії та плани; 

ФК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя 

та ефективного самоменеджменту; 

ФК4. Здатність до ефективного використання та розвитку 

людських ресурсів в організації;  

ФК5. Вміння створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління; 

ФК6. Навички формування та демонстрації лідерських 

якостей; уміння розробляти та застосовувати на практиці 

інноваційні технології управління персоналом; 

ФК7. Здатність розробляти проекти та управляти ними, 

виявляти ініціативу та підприємливість; 

ФК8. Здатність використовувати психологічні технології 

роботи з персоналом; 

ФК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, ухвалювати управлінські рішення та 

забезпечувати умови їх реалізації;  

ФК10. Здатність до управління організацією, її змінами;  

ФК11. Вміння вести інноваційну і маркетингову діяльність 

на місцевому, регіональному, національному рівнях, 

відкривати нові сегменти ринку, враховуючи потреби 

цільових груп;  

ФК12. Вміння формування та розвитку інформаційно-

когнітивних технологій стандартизації та систем управління 

якістю в галузі управління;  

ФК13.Вміння застосовувати методики по досягненню 

стратегічної ефективності та стійкості підприємства на 

різних етапах його життєвого циклу за рахунок 

формування і реалізації конкурентної стратегії 

організації. 

Орієнтовний 

перелік 

професійних 

кваліфікацій, 

які планується 

надавати 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-

правої форми (комерційні, некомерційні, державні, 

муніципальні), в яких випускники працюють у якості 

керівників або виконавців різноманітних служб апарату 

управління;  

органи державного та муніципального управління;  

структури, в яких випускники є підприємцями, що створюють 

та розвивають власну справу;  

науково-дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням 



управлінських проблем;  

установи системи вищої освіти.  

Випускники можуть працювати на посадах:  

керівники підприємств, установ та організацій; керівники 

фінансових, економічних, та адміністративних підрозділів; 

керівники підрозділів кадрів й трудових відносин; керівники 

підрозділів маркетингу; менеджери (управителі) з досліджень 

та розробок; менеджери (управителі) з питань комерційної 

діяльності та управління; спеціалістів у сферах операційного 

менеджменту; менеджер із зв'язків з громадськістю. 

Вимоги до 

рівня осіб, які 

можуть 

розпочати 

навчання 

-  на базі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

- на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». 

 

Порядок 

оцінювання 

результатів 

навчання 

Державна атестація здійснюється у формі публічного захисту 

магістерської дипломної роботи. 

Магістерська дипломна   робота   має   передбачати   

розв’язання складної задачі або проблеми в сфері 

менеджменту, задачі або   проблеми   в   сфері   менеджменту,   

що   потребує здійснення досліджень та/або інновацій і 

характеризується комплексністю  і  невизначеністю  умов,  із  

застосуванням теорій та методів економічної науки.  

Перевірка на плагіат та відповідність вимогам щодо 

написання магістерської роботи з управління інноваційною 

діяльністю. Оприлюднення на офіційному сайті закладу 

вищої освіти і кафедри маркетингу та менеджменту.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 




