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1. Профіль освітньо-професійної програми 

зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Управління місцевими 

громадами та неурядовими організаціями» 

1 – Загальна інформація 

Повна ЗВО та 

інституту/факультет

у 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. 

Миколаїв, проспект Героїв України, 9, 54025. 

Факультет економіки моря 

Ступінь вищої 

освіти  

Магістр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Управління місцевими громадами та неурядовими організаціями 

Management of local communities and non-governmental organizations 

Форми навчання Очна, заочна, дистанційна, дуальна 

Освітня кваліфікація Магістр менеджменту 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – магістр 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітня програма Управління місцевими громадами та неурядовими 

організаціями 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 роки 

4 місяців на основі диплому бакалавра, спеціаліста, магістра 

Наявність 

акредитації 

Акредитаційна комісія МОН України 

Україна 

Сертифікат – НД № 1588183 

Термін дії – 01.07.2025 

Цикл / рівень НРК України – 7 рівень (магістерський), FQ-EHEA – другий цикл, EQF-

LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність диплому бакалавра, спеціаліста, магістра. 

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова», 

затвердженими Вченою радою 

Мова(и) викладання Українська та англійська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

До 1 липня 2025 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

освітньої програми 

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, які володіють інструментами наукового й прикладного менеджменту і 

адміністрування територіальними громадами та неурядовими організаціями, здатних проводити 

дослідження, розв’язувати складні задачі та практичні проблеми розвитку територіальних  громад 

та неурядових організацій 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація(ї) (за 

наявності)) 

зі спеціальності 073 – Менеджмент 

галузі знань 07 – Управління та адміністрування, 

спеціалізації:  

Управління місцевими громадами та неурядовими організаціями 

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php
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Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за 

спеціальністю «менеджмент» 

Ключові слова: менеджмент, управління, адміністрування, територіальні  

громади, неурядові організації 

Особливості 

програми 

Акцент робиться на отриманні комплексу знань, набутті умінь і навичок 

за рахунок ґрунтовної підготовки з базових курсів з управління та 

адміністрування та ряду спеціалізованих дисциплін. Значна увага 

приділяється набуттю компетентностей в сфері місцевого розвитку з 

практичної точки зору та навичок самостійно поглиблювати свої знання 

в галузі управління територіальними громадами та неурядовими 

організаціями 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за 

класифікатором професій ДК 003:2010: 

1 Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери 

(управителі), у тому числі: 

112 Вищі посадові особи державних органів влади, у тому числі: 

1120 Вищі посадові особи державних органів влади, у тому числі: 

1120.1 Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади 

1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів державної влади 

114 Вищі посадові особи громадських і самоврядних організацій, у тому 

числі: 

1141 Вищі посадові особи політичних організацій 

1142 Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок  

12 Керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі: 

1229 Керівники інших основних підрозділів, у тому числі: 

1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади 

1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади 

1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності 

1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю 

14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх 

підрозділів, у тому числі: 

149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, у тому 

числі: 

1491 Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві 

1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної 

відповідальності 

Подальше навчання Мають право продовжувати навчання на освітньому і науковому ступені 

доктора філософії, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову 

післядипломну освіту 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Лекції, практичні та семінарські заняття; курсові роботи; технологія 

змішаного навчання, практики і екскурсії; виконання кваліфікаційної 

роботи магістра 

Оцінювання Рейтингова система оцінювання, усні та письмові екзамени, практика, есе, 

презентації, захист курсових робіт, захист звітів: з виробничої практики та 

з наукового стажування; прилюдний захист кваліфікаційної роботи 

6 – Програмні компетентності 
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Інтегральна 

компетентність 

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 

Загальні компетентності (ЗК) 

З К 1  Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

З К 2  

Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності) 

З К 3  Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій 

З К 4  Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

З К 5  Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

З К 6  Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

З К 7  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (ФК) 

СК 1 

Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених 

цілей та міжнародних стандартів 

СК 2 

Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за 

якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани 

СК 3 
Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту 

СК 4 Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації 

СК 5 
Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління 

СК 6 
Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі 

управління людьми 

СК 7 
Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість 

СК 8 Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом 

СК 9 
Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати 

ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію 

СК 10 Здатність до управління організацією та її розвитком 

Блок за спеціалізацією «Управління місцевими громадами та неурядовими організаціями» 

СК 11 

Здатність аналізувати, досліджувати та критично оцінювати політичні, 

економічні та соціальні процеси місцевих громад та неурядових 

організацій, висвітлювати основні проблеми та пропонувати 

рекомендації щодо їх вирішення 

СК 12 

Здатність прогнозувати розвиток неурядових організацій та місцевих 

громад, моделювати перспективи співпраці конкретних неурядових 

організацій з місцевими органами влади, державними організаціями та 

установами 

СК 13 Здатність надання консультацій, досвіду з питань розвитку місцевих 

громад і неурядових організацій, муніципальної політики й управління 

для місцевих громадських організацій 

СК 14 Здатність спілкування з цільовими групами (неурядовими організацій та 

їхніми мережами, місцевими громадами, муніципальними політиками, 

адміністративними працівниками, що відповідальні за роботу з 

неурядовими організаціями) 
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СК 15 

Здатність впливати на громадську думку конкретної місцевої громади та 

України в цілому, щодо підтримки фондів діяльності неурядових 

організацій 

7 – Програмні результати навчання 

РН1 

Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах 

РН2 
Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення 

РН3 Проектувати ефективні системи управління організаціями 

РН4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї 

РН5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах 

РН6 

Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 

чинного законодавства, етичні  міркування та соціальну відповідальність 

РН7 

Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному 

контексті 

РН8 
Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач управління організацією 

РН9 
Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та 

іноземною мовами 

Додатково для ОП «Управління місцевими громадами та неурядовими організаціями»: 

РН10 

Формування практичних навичок аналізувати, досліджувати та критично 

оцінювати політичні, економічні та соціальні процеси місцевих громад та 

неурядових організацій, висвітлювати основні проблеми та пропонувати 

рекомендації щодо їх вирішення 

РН11 

Формування здатності прогнозувати розвиток неурядових організацій та 

місцевих громад, моделювати перспективи співпраці конкретних 

неурядових організацій з місцевими органами влади, державними 

організаціями та установами 

РН12 

Набуття вмінь і навичок надання консультацій, досвіду з питань розвитку 

місцевих громад і неурядових організацій, муніципальної політики й 

управління для місцевих громадських організацій 

РН13 

Набуття вміння спілкування з цільовими групами (неурядовими 

організацій та їхніми мережами, місцевими громадами, муніципальними 

політиками, адміністративними працівниками, що відповідальні за роботу 

з неурядовими організаціями) 

РН14 

Формування навичок впливати на громадську думку конкретної місцевої 

громади та України в цілому, щодо підтримки фондів діяльності 

неурядових організацій 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Кадрове забезпечення освітньої програми складається з професорсько-

викладацького складу кафедри менеджменту Факультету економіки моря 

НУК. До викладання окремих дисциплін відповідно до їх компетенції та 

досвіду залучений професорсько-викладацький склад кафедр Навчально-

наукового гуманітарного інституту НУК. 

Практико-орієнтовний характер освітньої програми передбачає участь 

фахівців-практиків, які відповідають напряму програми, що підсилює 

синергетичний зв'язок теоретичної та практичної підготовки. 
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Гарант освітньої програми та викладацький склад, якій забезпечує її 

реалізацію, відповідає вимогам, визначеним Ліцензійними вимогами 

провадження освітньої діяльності. Закладів освіти 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Кафедра використовує сучасну матеріально-технічну базу університету: 

навчальні корпуси; гуртожитки; тематичні кабінети; комп’ютерні класи; 

точки бездротового доступу до мережі Інтернет; мультимедійне 

обладнання; спортивні майданчики. 

Заняття студентів проводяться з використанням площ та матеріально-

технічного забезпечення усіх кафедр університету, які приймають участь 

у викладанні дисциплін, передбачених навчальним планом. 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими 

місцями, мультимедійним обладнанням відповідає встановленим 

вимогам. Користування Інтернет-мережею безлімітне. 

Для проведення інформаційного пошуку та обробки результатів є 

спеціалізовані комп’ютерні класи, де наявне спеціалізоване ліцензійне 

програмне забезпечення (Rhinoceros, Maxsurf, Aveva Marine, FORAN, 

SolidWorks, FlowVision) та необмежений відкритий доступ до мережі 

Інтернет. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт університету www.nuos.edu.ua містить інформацію 

про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні 

підрозділи, правила прийому, контакти. 

Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної 

програми викладені на освітньому порталі: www.nuos.edu.ua. 

Наукова бібліотека університету надає доступ до електронних 

інформаційних ресурсів: електронний каталог, бази даних власні й 

придбані; електронні навчальні, методичні та наукові видання викладачів; 

електронні реферативні журнали; електронні енциклопедії тощо. 

Здобувачі освіти мають можливість користуватися послугами кабінету 

електронних засобів навчання, де вони отримують доступ до міжнародних 

баз даних. Читальний зал бібліотеки забезпечений бездротовим доступом 

до Інтернет. Усі ресурси наукової бібліотеки доступні на 

http://lib.nuos.edu.ua/. 

Вільний доступ через сайт НУК до баз даних періодичних фахових 

наукових видань (в тому числі, англійською мовою) забезпечується: 

– участю бібліотеки університету у консорціумі ElibUkr. «Електронна 

бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України», 

що об’єднує бібліотеки вищих навчальних закладів, національні 

бібліотеки та інші організації України. Учасникам консорціуму ElibUkr 

надається доступ до БД електронних журналів, електронних книг – 

найважливішого ядра світових інформаційних ресурсів, що покривають 

усі галузі знань (наука, техніка, медицина, соціальні та гуманітарні науки); 

– входженням бібліотеки університету в асоціацію "Інформатіо-

Консорціум", який пропонує тестові доступи для ознайомлення з новими 

можливостями відомих інформаційних електронних провайдерів та до 

нових ресурсів. 

Платформа Web of Science пропонує доступ до бібліографічних даних 

наукових статей з престижних періодичних видань, книг та матеріалів 

наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих 

матеріалів. Таким чином, користувач в змозі негайно отримати уяву щодо 

актуальності тієї чи іншої роботи та її впливу на наукову спільноту. 

9 – Академічна мобільність 
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Національна 

кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність, про подвійне 

дипломування 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Міжнародна наукова мобільність забезпечена договорами про наукову і 

академічну співпрацю з Аuburn University (USA), Stord/Haugesund 

University college (Norway), Хайкоуським економічним інститутом 

(Китай). Всі фахівців, залучені до професійної і наукової підготовки, 

пройшли стажування у провідних європейських університетах: в Фундації 

Central European Academy Studies and Certification (CEASC) (Польща) у 

співпраці з Університетом Інформатики (WSInf) м. Лодзь та Центром 

Європейських фондів (BFE), Варшавським університетом наук про життя 

Польського національного комітету у справах ЮНЕСКО, Університеті 

науки та технологій провінції Цзянсу (КНР), Ягелонському університеті 

(м. Краків, Польща), мають міжнародний досвід освітньої і наукової 

діяльності Shiller International University (м.Хайделберг, Німечина), 

техніко-гуманітарний інститут Бельско-Бяла (Польща). 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

можливість викладання англійською мовою 

10 – Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної 

спеціалізованої задачі та практичної проблеми в економічній сфері, які 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає 

застосування теорій та методів економічної науки. Кваліфікаційна робота 

не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

(http://www.nuos.edu.ua/) 

11 – Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Наявність системи 

внутрішнього 

забезпечення якості 

вищої освіти 

В університеті розроблена, впроваджена в дію та сертифікована система 

управління якістю, що базується на вимогах міжнародного стандарту серії 

ISO 9001:2015 та Національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. 

Впроваджена система сертифікована з 2015 року компанією «Бюро 

Верітас Сертифікейшн Україна» і підлягає щорічному аудиту. Сферою 

сертифікації внутрішньої системи забезпечення якості є:  

надання вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки 

молодших спеціалістів, молодших бакалаврів, магістрів, докторів 

філософії, підготовка науково-педагогічного персоналу; проведення 

наукових досліджень та здійснення науково-технічних розробок, готових 

до подальшого впровадження та виробництва. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності передбачає здійснення 

таких процедур і заходів:  

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми; 
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 3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 

вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який 

інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітню програму, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових працях працівників вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інші процедури і заходи. 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОПП 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОПП 

ОК 1 Менеджмент організацій 7 Екзамен, курсова 

робота 

ОК 2 Державне та регіональне управління 5 Екзамен 

ОК 3 Тренінг-курс "Методологія і організація наукових 

досліджень" 

2 Залік 

ОК 4 Тренінг-курс "Інвестиційний менеджмент" 2 Залік 

ОК 5 Тренінг-курс "Основи управлінського 

консультування" 

2 Залік 

ОК 6 Тренінг-курс "Проєктний менеджмент" 2 Залік 

ОК 7 Кваліфікаційна робота 16 Підготовка та захист 

кваліфікаційної 

роботи 

ОК 8 Наукове стажування 3 Захист звіту 

ОК 9 Виробнича практика 3 Захист звіту 

ОК 10 Управління місцевими громадами 6 Екзамен, курсова 

робота 

ОК 11 Управління неурядовими організаціями 6 Екзамен 

ОК 12 Управління публічними послугами 5 Екзамен 

ОК 13 Стратегічне планування розвитку місцевих громад 4 Екзамен 

ОК 14 Комунікації в місцевих громадах та неурядових 

організаціях 

4 Екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 67 – 

Вибіркові компоненти ОПП 

ВК 1 Педагогіка вищої школи/Європейський освітній 

простір 

3 Залік 

ВК 2 Іноземна мова/Практикум з іншомовного наукового 

спілкування 

6 Залік 

ВК 3 Вибірковий курс соціально-гуманітарного 

спрямування 

4 Залік 

ВК 4 Вибірковий курс 1 5 Залік 

ВК 5 Вибірковий курс 2 5 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 23 – 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 90 – 
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2.2. Структурно-логічна схема ОПП 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми «Управління місцевими громадами 

та неурядовими організаціями» спеціальності 073 «Менеджмент» проводиться у 

формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею 

документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із 

присвоєнням кваліфікації: Магістр менеджменту. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Процедура перевірки на відсутність плагіату проводиться за допомогою сервісу 

Unicheck. 

Кваліфікаційна магістерська 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, кваліфікаційні роботи мають бути розміщені на офіційному сайті 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

  



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

(за спеціалізацією «Управління місцевими громадами та неурядовими організаціями») 

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

10 

СК 

11 

СК 

12 

СК 

13 

СК 

14 

СК 

15 

ОК 1     +    +   +    +  + +     

ОК 2   +       +           +   

ОК 3  +      +   +             

ОК 4         + +       +  +   +  

ОК 5   + +     +             +  

ОК 6       +        +    +     

ОК 7  +       +          +     

ОК 8  +      + +          +     

ОК 9   +  +                   

ОК 10     +         +   +    +   

ОК 11     +         +   +   +    

ОК 12   +               +  +    

ОК 13     +     +           + +  

ОК 14      +       +   +      + + 

ВК 1   +                     

ВК 2   +          +           



 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (РН) відповідними компонентами освітньої 

програми (за спеціалізацією «Управління місцевими громадами та неурядовими організаціями») 

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

10 

РН 

11 

РН 

12 

РН 

13 

РН 

14 

ОК 1   +        +     

ОК 2       +     +    

ОК 3  +         +     

ОК 4    +         +   

ОК 5   +        +     

ОК 6     +       +    

ОК 7  +         +     

ОК 8  +         +     

ОК 9   +          +   

ОК 10       +      +   

ОК 11       +      +   

ОК 12     +         +  

ОК 13      +      +    

ОК 14        + +      + 

ВК 1  +         +     

ВК 2          +    +  

 
 


