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- здатність до прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських
рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні
міркування та соціальну відповідальність;
....
- здатність організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині
колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; ^
- здатність застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні
системи для вирішення задач управління організацією;
- здатність демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді,
взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач,
- здатність забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного
У'_ здатність делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом);
- здатність планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне,
фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу);
- здатність будувати і досліджувати концептуальні, математичні і комп ютерні
моделі об’єктів і процесів у сфері менеджменту організацій та адміністрування.
Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати
По закінченню курсів підвищення кваліфікації за програмою «Менеджмент
організацій» слухачі отримають свідоцтво з підвищення кваліфікації для проходження
атестації працівників закладів (установ) сфери освіти, відповідно до Типового
положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р., № 930, працівників організацій
різних видів та напрямів діяльності, відповідно до Закону України'"Про професійний
розвиток п р ац ів н и к ів від 12.01.2012 р. № 4312-УІ та інших нормативних документів.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Освітня програма з підвищення кваліфікації зорієнтована на фахівців першого
(бакалаврського), другого (магістерського) рівнів та освітньо-кваліфікаційних рівнів
«Спеціаліст», «Магістр»: керівники, професіонали та фахівці організацій різних видів
діяльності (державних установ, закладів освіти та охорони здоров я, торговельних
підприємств, закладів харчування та ресторанного бізнесу, туризму, підприємств сфери
сервісу, підприємств виробничої та невиробничої сфери), які мотивовані на розвиток
менеджерських компетенцій та кар’єрне зростання, що бажають отримати теоретичш
знання та практичні навики щодо застосування сучасних методів, прийомів, технологій
менеджменту організацій.
Порядок оцінювання результатів навчання
Основними видами контролю якості освіти є поточний та підсумковий. Поточний
контроль передбачає: перевірку знань у вигляді тестування, експрес-опитування.
Підсумковий контроль здійснюється у вигляді заліку (письмово або усно). Оцінювання
досягнень слухачів здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно,
незадовільно), 100-бальною шкалою ЕСТ8.3а результатами підвищення кваліфікації
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Преамбула
Освітня діяльність Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки ґрунтується на концептуальних засадах Національної Доктрини розвитку
освіти, Державної Національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»), Закону
України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», наказах Міністерства освіти і
науки України, керується положеннями Статуту, Правилами внутрішнього розпорядку
СНУ імені Лесі Українки та іншими нормативно-правовими актами.
Код та найменування спеціальності - 073 Менеджмент
Рівень вищої освіти (підвищення кваліфікації)

післядипломна освіта для осіб з вищою освітою

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм - спеціалізації відсутні
Освітня програма: Менеджмент організацій
Основна функція менеджменту - організація режиму функціонування суб'єкту,
що залежить від управлінського продукту. Фахівці в галузі менеджменту повинні вміти
виконувати функції планування, організації, координації, мотивації, контролю праці
робітників організації для досягнення певних цілей. Першочергова задача менеджменту
полягає в створенні організаційної культури, творчого інноваційного клімату, які
стимулюють працівників на нововведення. Керівники різних ланок повинні бути
ініціаторами технологічних і організаційних змін.
Програма підвищення кваліфікації осіб з вищою освітою за програмою
«Менеджмент організацій» спрямована на формування та підвищення рівня професійної
компетентності керівників, професіоналів та фахівців організацій різних видів та
напрямів діяльності шляхом формування їх готовності до реалізації цілей розвитку,
здійснення управлінської та інших видів діяльності, зокрема, поглиблення змісту
соціально-гуманітарних знань; ознайомлення з психологічними основами управління;
формування
навичок
використання
інформаційно-комунікаційних
технологій;
ознайомлення з управлінськими інноваціями.
Під час лекційних і практичних занять, самостійної роботи та індивідуальних
занять учасники навчання з підвищення кваліфікації набувають унікальних знань,
практичних навичок, ознайомляться з інноваційними підходами у сфері менеджменту
розвитку персоналу, керівництва та адміністрування, соціально-психологічними
аспектами менеджменту. До проведення навчальних занять залучатимуться професори,
доценти, провідні викладачі університету, фахівці-практики у галузі менеджменту
організацій.
Навчання слухачів не заважатиме проведенню занять для студентів навчальнонаукового центру післядипломної освіти та студентів спеціальності «Менеджмент»,
оскільки розклад буде попередньо узгоджуватись з деканатом навчально-наукового
центру післядипломної освіти, факультету економіки та управління та індивідуальним
розкладом занять викладачів.
Загальний
обсяг у кредитах Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи та строк навчання - 1 кредит ЄКТС; термін навчання - 1
тиждень.

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання
(в разі наявності) — враховано стандарт вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент
першого (бакалаврського), затвердженого наказом МОН України № 1165 від
29.10.2018р., та другого (магістерського), затвердженого наказом МОН України № 959
від 10.07.2019 р., рівнів вищої освіти.
Основною метою освітньої діяльності Університету за програмою підвищення
кваліфікації «Менеджмент організацій» є підготовка фахівців з поглибленими
спеціальними знаннями, вміннями та навиками управління різними аспектами
менеджменту організацій, які здатні ідентифікувати та розв’язувати складні задачі та
приймати ефективні управлінські рішення.
Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач
післядипломної освіти:
Інтегральна компетентність (ІК) — здатність розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями різних видів діяльності,
що передбачає використання різноманітних методів прийняття та реалізації
управлінських рішень.
Загальні компетентності (ЗК):
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку,
оброблення, аналізування та використання інформації з різних джерел;
- здатність генерувати нові ідеї (креативність);
- здатність виявляти та вирішувати проблеми;
- здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення;
- здатність до засвоєння нових знань;
- здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо;
- здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при
вирішенні професійних завдань;
- здатність висновковування і донесення власних висновків до фахівців і
нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;
- здатність до організування ефективних комунікацій в процесі управління.
Фахові або професійні компетентності (ФК):
- здатність критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний
науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних
умовах;
- здатність ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх
вирішення;
£
- здатність проектувати ефективні системи управління організаціями;
- здатність обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі
ідеї;
- здатність планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному
розрізах;

