
Знання та вміння, якими оволодіє студент навчаючись на кафедрі 

менеджменту: 

 
Рівень вищої 

освіти 

Програмні результати навчання 

Бакалавр з  

менеджменту  

 

ПРН 1. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 

ПРН 2. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН 3. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН 4. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 5. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН 6. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації. 

ПРН 7. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН 8. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 

персоналу організації. 

ПРН 9. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації 

у різних сферах діяльності організації. 

ПРН 10. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

ПРН 11. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів 

команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

ПРН 12. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

Магістр 

менеджменту  
Професійна 

кваліфікація: 

«Менеджери з 

адміністративної 

роботи, викладач 

закладів вищої 

освіти» 

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах.  

ПРН 2. Ідентифікувати та класифікувати нові задачі в сфері менеджменту, 

описувати, аналізувати та оцінювати відповідні об’єкти, явища та 

процеси, обирати оптимальні методи їх дослідження. 

ПРН 3. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 

розрізах.   

ПРН 4. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному 

контексті. 

ПРН 5. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та 

іноземною мовами. 

ПРН 6. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією 

(підрозділом). 

ПРН 7. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 

інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.  

ПРН 8. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення 

професійних задач. 

ПРН 9. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 

власного часу.  

ПРН 10. Вміти планувати і викладати спеціальні навчальні дисципліні у 

закладах вищої освіти, проводити наукові дослідження, демонструвати 

результати наукових робіт та готувати їх до оприлюднення. 



Магістр з 

менеджменту  
Професійна 

кваліфікація: 

«Професіонали з  

інноваційної 

діяльності, 

викладач 

закладів вищої 

освіти» 

 

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах.  

ПРН 2. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 

розрізах.  

ПРН 3. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 

реалізації  управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 

вимоги чинного законодавства, етичні  міркування та соціальну 

відповідальність.  

ПРН 4. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному 

контексті.  

ПРН 5. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 

інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.  

ПРН 6. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та 

іноземною мовами. 

ПРН 7. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення 

професійних задач. 

ПРН 8. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 

власного часу.  

ПРН 9. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією 

(підрозділом). 

ПРН 10. Планувати і проводити наукові дослідження, демонструвати 

результати наукових робіт та готувати їх до оприлюднення, викладати 

спеціальні навчальні дисципліні у закладах вищої освіти. 

Доктор 

філософії з 

менеджменту 

 

 

ПРН 1. Уміти визначати відповідні проблеми та окреслювати їх так. щоб 

просувати та трансформувати наукові знання та розуміння, ініціювати та 

виконувати (індивідуально або в науковій групі) наукові дослідження. 

ПРН 2. Уміти організовувати набуття теоретичних та практичних 

інструментів, скеровуючи зусилля та об'єднуючи результати різних 

досліджень та аналізів, представляючи остаточний результат до 

визначеного кінцевого терміну. 

ПРН 3. Уміти працювати у великій науковій групі, мотивувати людей та 

досягати спільних цілей, розробляти та управляти проектами, приймати 

обґрунтовані рішення, розуміючи відповідальність за результати роботи, 

а також беручи до уваги бюджетні витрати та персональні обов’язки. 

ПРН 4. Уміти ефективно спілкуватися із спеціальною та загальною 

аудиторіями, а також представляти складну інформацію у зручний та 

зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи відповідну наукову 

термінологію та методи. 

ПРН 5. Здатність працювати у великій інтернаціональній групі, ставитися 

із повагою до національних та культурних традицій інших членів групи. 

ПРН 6. Уміти працювати в умовах обмеженого часу та ресурсів, а також 

мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених 

цілей. 

ПРН 7. Навчати студентів бакалаврського рівня на практичних та 

лабораторних заняттях, використовуючи різні методичні підходи, та 

освітні технології 

 

 


