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Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти  Бакалавр 

Назва галузі знань 07 Управління та адіміністрування 

Назва спеціальності 073 Менеджмент 

Обмеження щодо 

форм навчання  

Очна, Заочна 

Освітня кваліфікація Бакалавр менеджменту 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр 

Спеціальність – Менеджмент 

Освітня програма - Менеджмент 

Опис предметної 

області 

- Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами. 

- Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати 

практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері 

управління організаціями та їх підрозділами. 

- Теоретичний зміст предметної області: парадигми, 

закони,закономірності, принципи, історичні передумови розвитку 

менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, 

антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного 

менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські 

рішення у менеджменті; 

- Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні 

методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-

статистичні, екононміко-математичні, експертного оцінювання, 

фактологічні, соцілогічні, документальні, балансові тощо); методи 

реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових 

досліджень; методи економічної діагностики; методи 

прогнозування і планування; методи проектування організаційних 

структур управління; методи мотивування; методи контролювання; 

методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної 

ефективності в менеджменті тощо); методи менеджменту 

(адміністративні, економічні, соціально-психологічні, 

технологічні); технології обгрунтування управлінських рішень 

(економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо). 

- Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-

комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні 

продукти, що застосовуються в менеджменті.  

Академічні права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

 

Перелік компетентностей випускника 



Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми які 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та 

поведінкових наук. 

Загальні компетентності 

ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та 

примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК-4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК-5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК-6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК-7. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК-8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК-9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК-11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК-12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК-13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК-14. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

ЗК-15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК – 1. Здатність визначати та описувати характеристики організації. 

 СК –2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами 

впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК – 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

СК – 4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними. 

СК – 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту. 

СК – 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

СК – 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту. 

СК – 8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 

СК – 9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при 

вирішенні професійних  завдань. 

СК – 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати  їх якість та мотивувати 

персонал організації. 

СК – 11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління за різними видами економічної діяльності. 

СК – 12. Здатність аналізувати та структурувати проблеми організації, формувати 

обгрунтовані рішення. 

СК – 13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

СК – 14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності. 



СК – 15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички. 

Результати навчання 

ПРН-1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ПРН-2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення 

суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

ПРН-3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій 

лідерства. 

ПРН-4. Демонструвати навички виявлення проблем та обгрунтування управлінських 

рішень. 

ПРН-5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН-6. Виявляти навички пошуку, зберігання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обгрунтування управлінських рішень. 

ПРН-7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 

організації. 

ПРН-9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН-10. Мати навички обгрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу 

організації. 

ПРН-11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

ПРН-12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації. 

ПРН-13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами. 

ПРН-14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової 

ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

ПРН-15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на 

основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності. 

ПРН-16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним. 

ПРН-17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера. 
 

Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра. 

  



Перелік  компонентів ОПП 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики,кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОПП 

ЗКО 1 Історія держави і права України 3 екзамен 

ЗКО 2 Світова та українська культура та мистецтво 3 залік 

ЗКО 3 Українська мова за професійним спрямуванням 3 екзамен 
ЗКО 4 Соціально-політичні студії (соціологія, політологія, основи 

демократії та громадянського суспільства) 

6 екзамен 

ЗКО 5 Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка) 6 екзамен 
ЗКО 6 Основи господарського та трудового законодавства 6 екзамен 
ЗКО 7 Інформаційно-комунікаційні технології 6 екзамен 
ЗКО 8 Іноземна мова 12 екзамен 
СКО 1 Економічна теорія 3 екзамен 
СКО 2 Мікроекономіка 3 екзамен 
СКО 3 Макроекономіка 3 екзамен 
СКО 4 Історія економіки та економічної думки 3 екзамен 
СКО 5 Математика для менеджерів 6 екзамен 
СКО 6 Економіко-математичні методи та моделі 6 екзамен 
СКО 7 Економіка підприємства 3 екзамен 
СКО 8 Основи менеджменту 6 екзамен 
СКО 9 Державне та регіональне управління 3 екзамен 
СКО 10 Теорія організацій 3 залік 

СКО11  Адміністративний менеджмент 3 залік 

СКО 12 Операційний менеджмент 4 екзамен 
СКО 13 Управління персоналом 3 екзамен 
СКО 14 Самоменеджмент 3 екзамен 
СКО 15 Маркетинг 6 екзамен 
СКО 16 Гроші і кредит 3 екзамен 
СКО 17 Фінанси 3 екзамен 
СКО 18 Економіка та організація інноваційної діяльності 3 екзамен 
СКО 19 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 3 екзамен 
СКО 20 Бухгалтерський облік 3 екзамен 
СКО 21 Економіка праці й соціально-трудові відносини 3 екзамен 
СКО 22 Статистика 4 екзамен 
СКО 23 Національна економіка 6 екзамен 
СКО 24 Тренінг «Менеджмент малого бізнесу» 3 екзамен 
СКО 25 Управління якістю 3 екзамен 
СКО 26 Лідерство 3 екзамен 
СКО 27 Логістика 3 екзамен 
СКО 28 Міжнародні економічні відносини 3 екзамен 
СКО 29 Інформаційне забезпечення професійної діяльності 

(Інформаційна політика та інформаційна безпека, основи 

електронного бізнесу, електронний документообіг, основи 

електронного урядування) 

4 екзамен 

СКО 30 Контролінг 3 екзамен 
СКО 31 Інформаційні системи та технології в менеджменті 6 екзамен 
СКО 32 Економічна безпека бізнесу 3 залік 

СКО 33 Корпоративна соціальна відповідальність 3 екзамен 
СКО 34 Іноземна мова професійного спрямування 3 екзамен 

 

 

 



Цикл вибіркових дисциплін 

Блок 1. Тренд кар’єрного зростання 

ЗКВ 1.1 Іміджеологія 3 залік 

ЗКВ 1.2 Самоменеджмент 4 залік 

ЗКВ 1.3 Іноземна мова 4 екзамен 

Блок 2. Європейський тренд 

ЗКВ 2.1 Глобалістика 4 залік 

ЗКВ 2.2 Євроінтеграційні процеси 4 залік 

ЗКВ 2.3 Іноземна мова 4 екзамен 

ЗКВ 2.4 Соціальна політика  3 залік 

Варіативна складова 1 – «Управління бізнесом» 

СКВ 1.1 Поведінкові моделі управління 6 екзамен 
СКВ 1.2 Управління інноваціями в бізнесі 8 екзамен 
СКВ 1.3 Управління фінансовими ресурсами 7 екзамен 
СКВ 1.4 Управління ризиками в підприємницькій діяльності 7 екзамен 
СКВ 1.5 Блокчейн в управлінні 8 екзамен 
СКВ 1.6 Економічна політика 5 екзамен 
СКВ 1.7 Оцінка ефективності бізнесу 7 екзамен 
СКВ 1.8 Страхування 5 екзамен 
СКВ 1.9 Інфраструктура товарного ринку 6 залік 

СКВ 1.10 Стратегічний аналіз  6 екзамен 

СКВ 1.11 Іноземна мова професійного спрямування 8 екзамен 

СКВ 1.12 Управління маркетинговими комунікаціями 5 залік 
СКВ 1.13 Інноваційні методи управління 6 залік 

Варіативна складова 2 – «Менеджмент туристичної індустрії» 

СКВ  2.1 Основи туризмознавства 1 залік 

СКВ  2.2 Туристичне країнознавство 4 екзамен 
СКВ  2.3  Організація транспортних подорожей і перевезень 6 екзамен 
СКВ  2.4 Організація готельного господарства 5 екзамен 
СКВ  2.5 Організація рестораного господарства 6 екзамен 
СКВ  2.6 Економіка і фінанси туристичного підприємства 6 екзамен 
СКВ  2.7 Організація туристичної діяльності 6 залік 

СКВ  2.8 Анімація в туризмі 5 екзамен 
СКВ  2.9 Туристичне краєзнавство 2 екзамен 
СКВ 2.10 Організація екскурсійної діяльності  7 екзамен 
СКВ 2.11  Іноземна мова професійного спрямування 8 екзамен 

 

 


