


Код та найменування спеціальності– 073 Менеджмент.

Рівень  вищої  освіти–  перший  (бакалаврський)  рівень  вищої  освіти  та

шостий  кваліфікаційний  рівень  за  Національною  рамкою  кваліфікацій  (FQ-

EHEA – перший цикл; EQF-LLL – 6 рівень;НРК України – 6 рівень).

Орієнтований  перелік  спеціалізацій  та  освітніх  програм–Освітньо-

професійна  програма  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  зі

спеціальності  073 Менеджмент  галузі  знань  07 «Управління  та

адміністрування».

Профіль програми: теорія та практика управлінської діяльності в умовах

формування  сучасної  організаційно-економічної  моделі  функціонування

вітчизняних підприємств. 

Загальний  обсяг  у  кредитах  Європейської  кредитної  трансферно-

накопичувальної  системи  та  строк  навчання – 240  кредитів / 3 роки

10 місяців.

Професійні  стандарти,  на  дотримання  яких  планується  спрямувати

навчання  (в  разі  наявності)–Стандарт  вищої  освіти  за  спеціальністю

073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування для першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України

№ 1165 від 29.10.2018 р.).

Освітньо-професійна програма затверджена Вченою радою КрНУ № 9 від

29.05.2019 р.

Освітня  діяльністьКременчуцького  національного  університету  імені

Михайла  Остроградського  ґрунтується  на  концептуальних  засадах

Національної  Доктрини  розвитку  освіти,  Державній  Національній  програмі

«Освіта (Україна ХХІ століття)», Законі України «Про освіту», Законі України

«Про  вищу  освіту»,  наказах  Міністерства  освіти  і  науки  України,  Статуті

КрНУ,  Положенні  про  організацію  освітнього  процесу  в  КрНУ,  Правилами

внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових актах.

Перелік  основних  компетентностей,  якими  повинен  оволодіти

здобувач вищої освіти:



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 і поведінкових наук. 

Загальні компетентності (ЗК).

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 компетентності (СК).

СК 1 Здатність визначати та описувати характеристики організації
СК 2 Здатність  аналізувати  результати  діяльності  організації,  зіставляти  їх  з

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища,  визначати



перспективи розвитку організації.
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 і 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.
СК 12 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати

обґрунтовані 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.

Програмні результати навчання (ПРН).

ПРН1 Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.

ПРН2 Зберігати  моральні,  культурні,  наукові  цінності  та  примножувати
досягнення  суспільства,  використовувати  різні  види та  форми рухової
активності для ведення здорового способу життя.

ПРН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних
концепцій Лідерства.

ПРН4 Демонструвати  навички  виявлення  проблем  та  обґрунтування
управлінських рішень.

ПРН5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

ПРН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку
показників для обґрунтування управлінських рішень.

ПРН7 Виявляти навички організаційного проектування.

ПРН8 Застосовувати  методи  менеджменту  для  забезпечення  ефективності



діяльності організації.

ПРН9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.

ПРН10 Мати  навички  обґрунтування  дієвих  інструментів  мотивування
персоналу організації.

ПРН11 Демонструвати  навички  аналізу  ситуації  та  здійснення  комунікації  у
різних сферах діяльності організації.

ПРН12 Оцінювати  правові,  соціальні  та  економічні  наслідки  функціонування
організації.

ПРН13 Спілкуватись  в  усній  та  письмовій  формі  державною  та  іноземною
мовами.

ПРН14 Ідентифікувати причини стресу,  адаптувати себе та членів команди до
стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації

ПРН15 Ідентифікувати причини стресу,  адаптувати себе та членів команди до
стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.

ПРН16 Демонструвати  навички  самостійної  роботи,  гнучкого  мислення,
відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

ПРН17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом
лідера.

Орієнтовний  перелік  професійних  кваліфікацій,  які  планується

надавати.  Бакалавр  з  менеджменту  здатен  виконувати роботи  за  одним або

кількома  з  видів  економічної  діяльності  відповідно  «Класифікації  видів

економічної  діяльностіДК 009:2010»,  затвердженої  наказом

Держспоживстандарту України від 26.11.2010 № 530.

Фахівецьздатнийвиконуватизазначенупрофесійну роботу за ДК 003:2010 і

можезайматипервинні посади за угрупуваннями:

1222.2 *Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць 
(підрозділів) у промисловості

1224 *Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

1226.2 *Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на 
транспорті, у складському господарстві та зв’язку

1227 *Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні

1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання

1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту

1232 *Керівники підрозділів кадрів і трудових відносин



1233 *Керівники підрозділів маркетингу

1312 *Керівники малих підприємств без апарату управління у промисловості

1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації 

1474 Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок

1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної 
думки 

1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління

1477.1 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання 
персоналу 

1479 Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам

1491 Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві

1493 Менеджери (управителі) систем якості 

1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності 

2320 Викладачі середніх навчальних закладів

2412.2 Фахівці в галузі праці та зайнятості

2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності,
раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної 
діяльності 

2441.2 Економісти
3340 Інші фахівці в галузі освіти
3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із 

заставних та фінансових операцій

3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі

3423 Агенти із зайнятості та трудових контрактів

3431 Секретарі адміністративних органів

3435.2 Організатори діловодства (види економічної діяльності)

3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій 

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління

3449 Інші державні інспектори

Бакалавр  з  менеджменту  може  займати  посади  заступників  у  тих  видах

діяльності, які позначено “*”. 



Вимоги  до  рівня  освіти  осіб,  які  можуть  розпочати  навчання–

наявністьповної загальної середньої освіти або ступеня  «молодший бакалавр»

(освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»).

Порядок оцінювання результатів навчання.

Контроль  знань  та  умінь  студентів  здійснюється  у  формі  поточного  та

підсумкового  контролю.  Оцінювання  рівня  знань  студентів  проводиться  за

рейтинговою системою. Поточний контроль включає контроль знань, умінь та

навичок  студентів  на  лекціях,  лабораторних,  практичних,  семінарських

заняттях  та  під  час  виконання  індивідуальних  навчальних  завдань,

контрольних, розрахункових, курсових робіт і проектів. Підсумковий контроль

проводиться у формі екзаменів, заліків, державного екзамену за спеціальністю.

Атестація  випускників освітньо-професійної програми за спеціальністю

073 «Менеджмент»  проводиться  у  формі  державного  екзамену  за

спеціальністю, що включає програмні питання, які визначають рівень та обсяг

засвоєння знань, умінь та інших компетентностей здобувачів вищої освіти та

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому

ступеня  бакалавра  із  присвоєнням  кваліфікації:  Бакалавр  з  менеджменту.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Завідувач кафедри 
менеджменту М. М Хоменко

Гарант освітньої програми /
керівник проектної групи М.М. Хоменко


