КОНЦЕПЦІЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті
за спеціальністю 073 Менеджмент на другому (магістерському) рівні вищої
освіти
Код та найменування спеціальності
Рівень вищої освіти
Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх
програм

Обсяг освітньої програми

073– Менеджмент
Другий (магістерський) рівень
Освітню програму другого (магістерського)
за спеціальністю 073 Менеджмент, галузі
знань 07 Управління та адміністрування рівня
затверджено та введено в дію наказом
ректора Економіко-технологічного інституту
ім. Р.Ельворті 21 січня 2019 р. протокол № 6
Обсяг освітньої програми магістра:
Освітньо-професійна програма 90 кредитів
ЄКТС
Мінімум 35% обсягу освітньої програми має
бути спрямовано на забезпечення загальних
та спеціальних (фахових) компетентностей за
спеціальністю, визначених стандартом вищої
освіти

Перелік компетентностей випускника перелік основних компетентностей,
якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти:
Інтегральна
компетентність
Загальні компетентності

Фахові компетентності

ІК1 – Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері
менеджменту або у процесі навчання, що передбачають
проведення досліджень та/або здійснення інновацій за
невизначеності умов і вимог
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей
знань/видів економічної діяльності);
ЗК3. Навички використання інформаційних та
комунікаційних технологій;
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної
мети;
ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи
та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності
до визначених цілей та міжнародних стандартів;
СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та
критерії, за якими організація визначає подальші напрями
розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та
плани;
СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та
ефективного самоменеджменту;
СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку
ресурсів організації;

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління;
СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати
їх в процесі управління людьми;
СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти
ініціативу та підприємливість;
СК8. Здатність використовувати психологічні технології
роботи з персоналом.
СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми
організації, приймати ефективні управлінські рішення та
забезпечувати їх реалізацію;
СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком.

Освітня кваліфікація:
Магістр менеджменту
Академічні права випускників:
Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні
вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі
післядипломної освіти.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.
Наявність ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста)
Порядок оцінювання результатів навчання.
Атестація здійснюється у формі публічного
(магістерської) роботи

захисту

кваліфікаційної

