
 

 

 

 



ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  

Бакалавр  з менеджменту  

Спеціалізація «Менеджмент організацій» 

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ БЛОК 

Тип диплому та обсяг 

програми 
Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад 
Хмельницький національний університет, факультет економіки і 

управління, кафедра менеджменту  

Акредитаційна 

інституція 
Акредитаційна комісія України 

Термін  акредитації 2014 рік  

Рівень програми HPK – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень  

А Мета (цілі) освітньої програми: підготовка висококваліфікованих, конкурентоспромож-

них висококваліфікованих фахівців з новими поглядами та способом мислення, 

лідерськими навичками, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі менеджменту організацій в умовах нестабільного середовища, швидких 

темпів розвитку та глобалізації бізнесу 

В Характеристика програми 

1 
Назва галузі знань та 

спеціальності 
Управління та адміністрування. Менеджмент  

2 Фокус програми Загальна. Акцент на здатності здійснювати адміністративну, 

інформаційно-аналітичну та новаторську діяльність Формування 

комплексу знань, умінь та навичок в управлінні, організації, 

аналітиці, маркетингу та адмініструванні сучасних підприємств, 

прибуткових та неприбуткових організацій. 

3 Орієнтація програми Освітньо-професійна 

4 

Особливості 

програми 

Комплексний підхід щодо набуття знань у сфері менеджменту 

сучасних організацій та оволодіння ними через теоретичне та 

практичне навчання,з урахуванням специфічних особливостей 

функціонування комерційних та некомерційних організацій 

промисловості та сфери послуг, що дає можливість працювати 

менеджером на підприємствах та в організаціях будь-якої галузі та 

займати посади на всіх рівнях управління. Програма містить курси 

за вибором студентів у значній кількості, що дає можливість 

впливати на зміст свого навчання. Спеціальних вимог до 

зарахування немає, зарахування проводиться на загальних умовах 

вступу 

С Складові професійної компетентності 

 

Управлінська – здатність і готовність здійснювати цілеспрямовану дію на об’єкт 

управління з метою його ефективного функціонування та розвитку. 

Міжособистісна – здатність налагодження комунікацій, соціальної взаємодії, співпраці; 

брати на себе соціальні та етичні зобов’язання 

Системна – здатність і готовність поєднувати знання, що дозволяють системно управляти 

організацією 

Інструментальна – здатність  використовувати концептуальні знання у сфері управління, 

розуміти сутність соціально-економічних процесів і явищ, приймати рішення та вирішувати 

практичні проблеми за допомогою сучасних технологій 

Адміністративна – здатність та готовність здійснювати цілеспрямовану сукупність дій, 

які забезпечують узгодженість та координацію спільної діяльності з метою реалізації 

поставлених завдань і пошуку оптимальних шляхів їх вирішення. 



Інформаційно-аналітична – здатність та готовність збирати та систематизувати первинну 

інформацію, виявляти загальні тенденції розвитку організації, здійснювати аналіз певного 

виду діяльності або процесу для вирішення кола професійних завдань за допомогою 

різноманітних методик та засобів автоматизації, підтримки прийняття рішень   

Підприємницька – здатність та готовність до креативної, творчої діяльності, генерації, 

обгрунтування та втілення інноваційних ідей у сферу економічного життя, здатність та 

готовність до ризику, а також спроможність планувати та організовувати підприємницьку 

діяльність, рішучість, стратегія, лідерство, планування й організація, орієнтація на якість, 

переконливість, особистий розвиток 

Професійно-прикладна – здатність та готовність фахівця здійснювати професійну 

діяльність з управління організацією , її функціональними сферами, бізнес-напрямками 

,налагоджувати зв’язки між технологічною та економічною складовою діяльності 

організації; знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідею, 

застосовувати принципи права у зв’язку їх з бізнесом, мати навики соціальної 

відповідальності професійної діяльності та етичних зобов’ язань, розуміти та 

застосовувати системи обліку та аудиту, здійснювати діагностування стану організації, 

організаційне проектування, планування, мотивування і контроль діяльності організації та 

її функціональних підрозділів. 

D Результати навчання 

1 У1. Уміння розробляти складові системи стратегічного, поточного (тактичного) та 

оперативного  планування та контролю діяльності 

2 У2. Уміння застосовувати функції управління у фінансовій, операційній, посередницькій, 

зовнішньоекономічній діяльності організації в умовах  конкурентного середовища 

3 У3. Уміння формувати складові кадрової стратегії, ефективну систему мотивації та оплати 

праці, здійснювати процес набору, відбору, оцінки, найму та вивільнення персоналу 

4 У4. Уміння здійснювати управління матеріальними, інформаційними та фінансовими 

потоками організації 

5 М1.Уміння здійснювати комунікаційну діяльність в усній та письмовій формах на 

українській та іноземних мовах, координувати та регулювати взаємовідносини з 

контактними аудиторіями 

6 М2. Уміння працювати у колективі та команді, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, 

конфесійні та культурні відмінності 

7 М3.Уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб 

8 С1. Уміння працювати самостійно і автономно, застосовувати знання на практиці, 

навчатися впродовж життя 

9 С2. Уміння діяти з позицій соціальної відповідальності, займати активну громадську 

позицію, формувати  лідерські якості, генерувати нові ідеї 

10 С3. Уміння виконувати професійну діяльність  відповідно до інструкцій, методичних 

рекомендацій, встановлених норм, нормативів; зберігати трудову активність у 

екстремальних ситуаціях 

11 І1. Уміння формувати світогляд, розвиток людського буття, суспільства і природи, 

духовну культуру 

12 І2. Знання у сфері управління та адміністрування для аналізу та синтезу ключових 

концепцій розвитку соціально-економічних процесів і явищ на глобальному (мега-), макро-

, мезо- і мікрорівнях 

13 І3. Уміння на основі інформаційного забезпечення та сучасних технологій визначати, 

формулювати проблеми; обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність 

забезпечувати їх правомочність 

14 А1. Уміння здійснювати організаційне проектування 

15 А2. Уміння розробляти заходи щодо формування документообороту, складати та 

оформлювати документи щодо різних форм діяльності організації 

 

16 А3.Уміння здійснювати контроль за виконанням рішень, приймати участь у розробці 



системи стратегічного, поточного та оперативного контролю діяльності та забезпечення 

виконавчої дисципліни 

17 ІА1. Уміння збирати та обробляти первинну інформацію, читати, розуміти звітність, 

виконувати аналіз та оцінювати діяльність організації та її структурних підрозділів 

18 ІА2. Уміння виконувати дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища, оцінювати 

його вплив на функціонування організації та її бізнес-одиниці 

19 ІА3. Уміння аналізувати взаємозв’язки між функціональними сферами організації з метою 

підготовки збалансованих управлінських рішень 

20 ІА4.Уміння використовувати методи економіко-математичного моделювання для 

обґрунтування управлінських рішень щодо формування, оптимізації, реорганізації діяльності 

організації, структурних підрозділів та бізнес-процесів 

21 ППР1. Уміння знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-

ідею, розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, напрямів 

діяльності, продукції (товарів, послуг),  

22 ППР2. Здійснювати техніко-економічне обґрунтування інноваційних проектів. 

23 ППР3. Уміння здійснювати маркетингові дослідження ,проводити рекламні кампанії, 

презентації, включаючи роботу на спеціалізованих виставках. 

24 ППР4. Уміння розробляти програми виробництва та/або реалізації нових видів продукції  

відповідно до стандартів якості ,організовувати матеріально-технічне забезпечення 

виробничих процесів, систему постачань і управління операційними процесами на основі 

логістики. 

25 ППР5. Уміння контролювати і регулювати відповідність обсягів виробництва продукції 

обсягам попиту на товари і послуги, вимогам до їх якості. 

26 ППР6. Уміння організовувати взаємодію між учасниками економічних відносин, вести 

ділові переговори. 

27 ПП1. Уміння обирати оптимальні організаційні форми сучасної організації ,визначати 

оптимальні організаційно-технічні складові організацій та необхідний кадровий потенціал 

28 ПП2. Уміння аналізувати стан середовища організації , застосовувати інноваційний досвід 

провідних фірм; розробляти стратегію конкурентної боротьби. 

29 ПП3. 9Здатність виявлення загальних тенденцій розвитку організації,оцінювання 

результатів фінансово-економічної діяльності; 

30 ПП4. Уміння визначати результативність та ефективність інноваційного потенціалу 

підприємства та розробляти відповідні інноваційні заходи. 

31 ПП5. Уміння застосовувати сучасні технології ведення бізнесу. 

32 ПП6. Здатність застосувати знання з основ цивільного, господарського, трудового та інших 

галузей права; 

33 ПП7.Здатність здійснювати контроль за виконанням рішень та забезпечення виконавчої 

дисципліни з питань охорони праці, техніки безпеки та екологічної безпеки в організації. 

E Перелік навчальних дисциплін та їх анотації * 

Перший рік 

Обов’язкові дисципліни  

Кредити 

ЄКТС 
Семестр 

О1 Основи економічної теорії 4 1 

О2 Макроекономіка (курсова робота) 5+1 2 

О3 Вища та прикладна математика 8 1–2 

О4 Економічна інформатика 4 1 

О5 
Безпека життєдіяльності (в т.ч. охорона праці та цивільний 

захист) 
3 1 

О6 Навчальна практика "Вступ до фаху" 3 2 

В1 Історія менеджменту 4 1 

В2 Комунікативний менеджмент  4 1 

В3 Етика бізнесу 4 1 

В4 Іноземна мова  6 1-2 

В5 Фізичне виховання   1-2 



Другий рік 

Обов’язкові дисципліни  
  

О7 Мікроекономіка 4 3 

О8 Статистика 4 3 

О9 Державне та регіональне управління 5 3 

О10 Теорія організації 4 4 

О11 Господарське право 4 4 

О12 Фінанси, гроші та кредит 4 3 

О13 Економіка  підприємства (курсова робота) 6+1 3 

О14 Міжнародні економічні відносини 4 4 

О15 Бухгалтерський облік 4 4 

В4 Іноземна мова  3 3 

В5 Фізичне виховання   3-4 

 
Третій рік 

Обов’язкові дисципліни  
  

О16 Менеджмент(курсова робота) 7 +1 5-6 

О17 Операційний менеджмент 4 6 

О18 Управління витратами та ресурсами 4 6 

О19 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 4 6 

О20 Технології підприємницької діяльності(курсова робота) 4+1 5 

О21 Контролінг 4 5 

О22 Маркетинг 5 5 

О23 Виробнича практика 6 6 

В27 Організація підприємницької діяльності 4 5 

 
Четвертий рік  

Обов’язкові дисципліни  
  

О24 Адміністративний менеджмент 4 7 

О25 Логістика 4 7 

О26 Управління персоналом 4 7 

О27 Управління інноваціями 4 7 

О28 Стратегія управління підприємством 5 8 

О29 Сучасні технології управління 4 7 

О30 
Комплексна аналітична оцінка діяльності підприємств(курсова 

робота) 
5+1 7 

О31 Антикризове управління 4 8 

О32 Атестаційний іспит 2 8 

В41 Менеджмент і маркетинг індивідуальних послуг 4 7 

В42 Моделі і методи в управлінні (курсова робота) 4+1 8 

 Загальний обсяг обов’язкових компонент 180  

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ** 

 Вибіркові дисципліна  2 семестру 14 2 

 Вибіркові дисципліна  3 семестру 3 3 

 Вибіркові дисципліна  4 семестру 14 4 

 Вибіркові дисципліна  5 семестру 7 5 

 Вибіркові дисципліна  6семестру 8 6 

 Вибіркові дисципліни 7 семестру 0 7 

 Вибіркові дисципліни 8 семестру 14 8 

 Загальний обсяг вибіркових компонент 60  

 Загальний обсяг освітньої програми 240  
 

F Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами (модулями) і результатами 

навчання (компетентностями)  

 Матриця зв’язків подається в окремій таблиці (додаток Б) 

G Форми організації та технології навчання  



 

- організаційні форми: колективне та інтегративне навчання тощо 

- технології навчання: пасивні (пояснювально-ілюстративні); активні (проблемні, 

інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі, позиційне та кон-

текстне навчання, технологія співпраці) тощо 

Н Форми та методи оцінювання результатів навчання 

 

- види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль  

- форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий контроль, захист 

лабораторних та індивідуальних робіт, доповіді на семінарських заняттях, есе, підсумкова 

атестація – атестаційний іспит за фахом 

- оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за чотирибальною шкалою 

– («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною – («зараховано»,  

«незараховано») 

 РЕКОМЕНДОВАНИЙ БЛОК 

J Вимоги до вступу та продовження навчання 

 
Спеціальних вимог до зарахування немає, зарахування проводиться на загальних умовах 

вступу до Хмельницького національного Університету 

 
Вимоги до вступників 

Вимоги визначаються правилами  прийому на освітньо-професійну програму бакалавра 

K Підтримка студентів (система тьюторства, гранти тощо) 

 
Система кураторства академічних груп, міжнародні програми мовної та практичної 

підготовки, програми обміну та академічної мобільності студентів 

L Соціально-економічне та інформаційно-технологічне забезпечення освітнього процесу 

 

Стипендіальне забезпечення, забезпечення гуртожитком, соціальна інфраструктура 

університету, надання консультацій щодо працевлаштування, допомога у вирішенні 

проблемних ситуацій 

 
Підтримка студентів з особливими потребами, медичні та консультаційні послуги, проф-

орієнтаційні послуги 

 Інформаційний пакет спеціальності 

 

Бібліотека: 

 ознайомлення з правилами користування бібліотекою, використання онлайн-ресурсів 

та баз даних; 

 інформаційне забезпечення студентів, які працюють над проектами та дипломами 

 консультування працівниками бібліотеки 

 

Навчальні ресурси: 

 довгострокові і короткострокові позики книг, доступ до онлайн-ресурсів, міжбібліо-

течні позики, відеотека; 

 продовження терміну позики та бронювання книг онлайн; 

 доступ до електронних журналів; 

 доступ до електронних бібліотечних ресурсів світу; 

 доступ до електронного навчального середовища Moodle; 

 технологічне і матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

 
Академічна підтримка – консультації з вибору програми, окремих вибіркових дисциплін, 

проектування індивідуальних навчальних траєкторій  

 Персональне консультування 

M Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Бакалавр з менеджменту може обіймати первинні посади за 

професійними назвами робіт на підприємствах виробничої 

сфери та сфери послуг будь-якої організаційно-правої форми, 

державних установ, неприбуткових організацій на посадах 

молодших спеціалістів та спеціалістів у сферах операційного 

менеджменту (логістики), продажу та маркетингу, управління 

персоналом, інших видах посад пов’язаних з реалізацією 

специфічних управлінських функцій: помічник керівника 



(президента асоціації, концерну, корпорації; директор 

підприємства; завідувач відділу тощо); спеціаліст з 

адміністративної роботи (начальник підрозділу, головний 

інженер) спеціаліст з матеріально-технічного забезпечення 

(начальник відділів збуту, логістики тощо); спеціаліст відділу 

зовнішньоекономічної діяльності; спеціаліст у підрозділах 

виробництва, реалізації, споживання товарів і послуг; 

спеціалісти у наукових та навчальних закладах; менеджер з 

питань комерційної діяльності; менеджер з логістики; менеджер 

із зв'язків з громадськістю; менеджер з персоналу; інспектор з 

кадрових питань; адміністратор; керівник виставкових 

підприємств; менеджер з виставкових технологій; менеджери з 

питань реклами та розширення ринку збуту; менеджер із зв'язків 

з громадськістю; керівник підрозділів невиробничої сфери 

діяльності (маркетингу, збуту, менеджери торгівельних залів, 

організатор діловодства). 

2 Продовження освіти навчання за програмами другого циклу  вищої освіти  (НРК –  7 

рівень, FQ-EHEA  – другий цикл,  ЕQF-LLL – 7 рівень) 

N Механізм внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Моніторинг та оцінювання якості викладання, навчання, системи оцінювання 

навчальних досягнень, навчальних планів та освітніх стандартів 

 анкетування студентів щодо якості навчальних дисциплін 

 щорічні звіти з моніторингу (включаючи огляди навчальних досягнень студентів) 

 періодичне оновлення освітньої програми 

 програма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 

 щорічне рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу 

 періодичні аудиторські перевірки університету Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

 постійний моніторинг прогресу студентів 

 перевірка процесу проведення підсумкового контролю спеціальними комісіями  

 повторне оцінювання щонайменше 80 відсотків робіт 

 моніторинг статистики працевлаштування випускників 

Комісії, відповідальні за моніторинг та оцінювання якості навчання: 

 Комісія методичної ради факультету з питань якості освітнього процесу  

 Постійна комісія Вченої ради університету із забезпечення якості вищої освіти 

 Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

Забезпечення зворотного зв'язку студентів щодо якості викладання та їх навчального досвіду 

 відповідальні особи кафедр по роботі з випускниками  

 оцінювання якості викладання навчальних дисциплін студентами 

 вихідне анкетування щодо якості програми 

 неформальні зустрічі та соціальні контакти зі студентами  

 участь студентів у проектуванні змісту освітніх програм 

Пріоритети підвищення кваліфікації викладацького складу 

 використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі 

 стажування за кордоном та співпраця із зарубіжними вищими навчальними закладами 

 система рейтингового оцінювання професорсько-викладацького складу 

 участь у міжнародних методичних і наукових семінарах, конференціях, симпозіумах 

 висвітлення наукових і методичних результатів та досягнень у фахових міжнародних 

наукометричних виданнях  

 навчання в аспірантурі та докторантурі 

 відповідність рівня кваліфікації кандидатів на посади викладачів посадовим вимогам 

 установлення мінімальних вимог до наукових здобутків кандидатів на посади викладачів  



 наставництво молодих викладачів та викладачів-стажерів 

P Індикатори якості освітньої програми 

 показник відсіву (відрахування) студентів за період навчання за програмою 

 відгуки незалежних внутрішніх і зовнішніх експертів щодо якості програми 

 рівень сформованості професійних компетенцій і важливих якостей особистості 

 показник працевлаштування випускників за фахом  

 акредитація освітньої програми незалежною міжнародною агенцією 

При створені цієї програми були використані такі джерела: 

 Закон України «Про вищу освіту» та інші нормативно-правові документи України в галузі 

вищої освіти  

 Міжнародні документи, освітні програми зарубіжних університетів 

 Стандартизовані описи предметних галузей вищої освіти у сфері політики та міжнародних 

відносин  

 Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації Академії педагогічних наук 

України / Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. 

В.Г. Кременя. – К.: ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2014. – 108 с. 

 Концепція і стратегія розвитку Хмельницького національного університету 

Примітка: * анотації дисциплін наведені в Інформаційному пакеті спеціальності. 

**вибіркові дисципліни обираються студентами шляхом вільного вибору з каталогу 

вибіркових дисциплін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток Б 

Таблиця Б.1. – Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами та складовими компетентностями і результатами навчання 
 У1 У2 У3 У4 М1 М2 М3 С1 С2 С3 І1 І2 І3 А1 А2 А3 ІА1 ІА2 ІА3 ІА4 ППР1 ППР2 ППР3 ППР4 ППР5 ППР6 ПП1 ПП2 ПП3 ПП4 ПП5 ПП6 ПП7 

О1            +                      

О2            +      +  +      +        

О3                 +                 

О4    +             +                 

О5          +                       + 

О6       + + + + +                       

О7            +      +  +      +        

О8             +    +                 

О9            +                      

О10            +  +    + +        + +      

О11                  +         +     + + 

О12                 +    +    +   +      

О13  +  +              + +  +    +  + +      

О14  +          +      +  +      +        

О15             +    +                 

О16  + +      +   +    +  + +    +    +       

О17    +               +    + +          

О18    +                              

О19  +                +                

О20             +       +          +    

О21 +      +         +        + +   +      

О22                    +  +  +          

О23                    +   + +    +      

О24             +   +                  

О25             +          +           

О26   +                        +       

О27                     +     +   +  +   

О28 +               +  +        +     +   

О29             +                 + +   

О30   +             + +     +   +    +     

О31             +         +            

О32        +                          

В1           + +               +  +     

В2     + +                   +         

В3     + + +                  +         

В4     +                             

В5        + + + +                       

В 27              +      +              

В 41                     +  +     +      

В42                   +               



 


