
 

 



В умовах швидкозмінних та мінливих глобалізаційних змін, посилення 

рівня конкуренції на внутрішніх та зовнішніх ринках, високого рівня 

мобільності робочої сили, постійних економічних і технологічних викликів 

особливо нагальним постає питання підготовки висококваліфікованих фахівців 

сфери менеджменту. В контексті цього особливої уваги заслуговує питання 

забезпечення якості освіти та професійної підготовки, створення відповідних 

умов для навчання і професійного розвитку, підвищення ефективності взаємодії 

між системою освіти і ринком праці, закладом освіти та стейкхолдерами.  

Динамічні зміни в різних сферах життя суспільства вимагають 

управлінців такого рівня, які б швидко та ефективно приймали рішення, 

зазвичай, в умовах невизначеності та певної обмеженості тих чи інших 

ресурсів. Саме таку можливість дає здобувачам навчання на кафедрі 

менеджменту та туризму Житомирського економіко-гуманітарного інституту 

Університету «Україна» за освітньою програмою «Менеджмент» першого 

(бакалаврського) рівня.  

Науково-педагогічний склад кафедри – це згуртований та творчий 

колектив докторів та кандидатів економічних, педагогічних, технічних наук, а 

також молодих та перспективних науковців, які мають широке коло наукових 

інтересів, високий рівень професійної майстерності, прагнуть передати свій 

досвід та знання здобувачам освіти. Здобувачі освіти активно залучаються до 

науково-практичної роботи під час навчання, що дає їм реальну змогу 

формувати практичні фахові навички, а також гнучкі, так звані soft skills. 

Основний акцент навчання поставлено на поєднання теоретичного 

матеріалу та практичних навичок, які студенти можуть здобути як у межах 

аудиторних занять в оснащених кабінетах, так і на базах практики, з якими 

укладено договори про співпрацю. 

Крім того, навчання на кафедрі менеджменту та туризму можуть вільно 

здійснювати особи з особливими освітніми потребами, оскільки в закладі 

створені умови, які дають змогу максимально розкрити їх потенціал та 

врахувати їхні потреби.  

 

 



Код та найменування 

спеціальності 

073 «Менеджмент» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень  

6 рівень НРК України, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-

LLL – 6 рівень 

Орієнтовний перелік 

спеціалізацій та освітніх 

програм 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» з 

підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» схвалена Вченою 

радою Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» 27 грудня 2018 р. 

Протокол №7 зі змінами, схвалених рішенням Вченої 

ради Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна» протокол №2 від «25» квітня 2019 

року, протокол №4 від «02» липня 2020 року, 

протокол №4 від «01» липня 2021 року 

 

 

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 
(у разі їх наявності). Професійний стандарт відсутній. 

 

Перелік компетентностей випускника, 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 

управління або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів менеджменту. 

Загальні компетентності  ЗК 1. Здатність реалізувати свої права та 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 й 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 до різноманітності та 

мультикультурності.  

ЗК 14. Здатність працювати у міжнародному 

контексті.  

ЗК 15. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності  

СК 1. Здатність визначати та описувати 

характеристики організації.  

СК 2. Здатність аналізувати результати діяльності 

організації, зіставляти їх із 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 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 і 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. 

СК 16. Здатність розв’язувати професійні завдання в 

процесі створення і функціонування інклюзивного 

соціального середовища при працевлаштуванні, 

організації робочих місць та роботи людей з 

інвалідністю із урахуванням вимог універсального 

дизайну та/або технологій розумного пристосування. 

Програмні результати 

навчання  

ПРН 1. Знати свої права й 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 

обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер 

діяльності організації. 

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН 7. Виявляти навички організаційного 

проєктування. 

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для 

забезпечення ефективності діяльності організації. 

ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, 

командної роботи. 

ПРН 10. Мати навички обґрунтування дієвих 

інструментів мотивування персоналу організації. 

ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації в 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. 

ПРН 18. Знати та розуміти сутність, принципи, методи 

створення інклюзивного соціального середовища при 

працевлаштуванні, в процесі організації робочих 

місць та роботи людей з інвалідністю із урахуванням 

вимог універсального дизайну та/або технологій 

розумного пристосування. 

Орієнтовний перелік 

професійних 

кваліфікацій, які 

планується надавати  

Бакалавр менеджменту може обіймати такі посади 

згідно Класифікатора професій ДК 003:2010: 

1452 – менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та 

посередництві у торгівлі; 

1453 – менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі 

побутовими та непродовольчими товарами та їх 

ремонті; 

1473 – менеджери (управителі) у сфері надання 

інформації; 

1475.4 – менеджери (управителі) з питань комерційної 

діяльності та управління; 

1476.1 – менеджери (управителі) з реклами; 

1477 – менеджери (управителі) з підбору, 

забезпечення та використання персоналу; 

1479 – менеджери (управителі) з надання інших 

послуг юридичним особам; 

1496 – менеджери (управителі) із соціальної та 

корпоративної відповідальності тощо. 

В цілому випускники освітньої програми здатні 

обіймати посади у галузі операційного менеджменту, 

маркетингу, управління бізнес-процесами та 

персоналом. 

Мають право навчатися за програмами другого 

(магістерського) рівня вищої освіти: НРК України – 7 

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

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання. 
 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – повна 

загальна середня освіта, диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра. 

 

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, практичних заняттях та під час виконання 

індивідуальних навчальних завдань, контрольних, курсових робіт. Підсумковий 

контроль проводиться у формі екзаменів, заліків, підсумкової атестації за 

спеціальністю. 

Підсумкова атестація здобувачів першого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» здійснюється у формі публічного захисту 

бакалаврської кваліфікаційної роботи. 

 


