
КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Чорноморського національного університету ім. Петра Могили 

 

 

Код та найменування спеціальності – 073 «Менеджмент» 

Рівень вищої освіти  –  Перший (бакалаврський) рівень 

Галузь знань  –  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціалізація – відсутня 

Освітня програма – Освітньо-професійна програма для підготовки 

здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за 

спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Форма навчання – денна. 

 

 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання – 240 кредитів / 3 роки 10 

місяців. 

Навчальний план, схвалений на засіданні Вченої Ради Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили, протокол № 9 від 16 травня 

2019 року. 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (за наявності)  – наказ 

Міністерства освіти і науки України, перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», галузі знань: 07 «Управління та 

адміністрування», протокол № 1165 від 29.10.2018 р. зі змінами згідно 

протоколу № 1338від05.12.2018 р. 

Відповідність вимогам професійного стандарту (за наявності) –                              

не передбачено. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

На навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент», приймаються 

громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, за 

результатами ЗНО, на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) у 



 

відповідності до умов та правил прийому. Абітурієнти повинні мати 

державний документ про освіту встановленого зразка. Вступники 

зараховуються на навчання на підставі правил прийому, які затверджуються 

в  Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Вищий 

навчальний заклад розробляє вимоги до відбору абітурієнтів у вигляді 

системи знань, умінь і навичок, які ґрунтуються на вимогах стандарту повної 

загальної середньої освіти.  

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 

навчання (в разі наявності). Освітня діяльність Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили ґрунтується на 

концептуальних засадах Національної Доктрини розвитку освіти, Державній 

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

освіту», Законі України «Про вищу освіту», Концепції розвитку педагогічної 

освіти, наказах Міністерства освіти і науки України, СтатутіЧорноморського 

національного університету імені Петра Могили, Положенні про організацію 

освітнього процесу Університету,Правилах внутрішнього розпорядку 

Університету та інших нормативно-правових актах. 

 

 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 

вищої освіти 

 

Інтегральна компетентність (ІК): 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: 

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 (ЗК1) 

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 (ЗК2) 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу (ЗК3) 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях(ЗК4) 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності(ЗК5) 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово(ЗК6) 

Здатність спілкуватися іноземною мовою(ЗК7) 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (ЗК8). 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями(ЗК9) 

Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні(ЗК10) 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації(ЗК11) 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність)(ЗК12) 

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності(ЗК13) 

Здатність працювати у міжнародному контексті(ЗК14) 

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)(ЗК15) 

Знання та розуміння:міжнародних норм і законодавства України у сфері 

безпеки життєдіяльності населення, система управління охороною праці та 

цивільного захисту(ЗК16) 

Здатність до ініціативності, відповідальності та навичок до превентивного і 

аварійного планування, управління заходами безпеки професійної 

діяльності(ЗК17) 



 

Уміння  приймати рішення у складних та непередбачуваних ситуаціях, 

лідерські якості на посаді керівника.(ЗК18) 



 

Фахові компетентності: 

Здатність визначати та описувати характеристики організації(ФК1) 

Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища(ФК2) 

Здатність визначати перспективи розвитку організації(ФК3) 

Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між 

ними(ФК4) 

Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію 

функцій менеджменту(ФК5) 

Здатність діяти соціально відповідально і свідомо(ФК6) 

Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту(ФК7) 

Здатність планувати діяльність організації та управляти часом(ФК8) 

Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні професійних завдань(ФК9) 

Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації(ФК10) 

Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління(ФК11) 

Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення(ФК12) 

Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній 

діяльності(ФК13) 

Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній 

діяльності(ФК14) 

Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички(ФК15) 

Вміння обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних 

стандартів(ФК16) 



 

Розуміти основи антикризового управління та вміти управляти 

організацією в ризикових умовах(ФК17) 

 

Програмні результати 

Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні (ПР1) 

Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової 

активності для ведення здорового способу життя (ПР2) 

Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства (ПР3) 

Демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування 

управлінських рішень(ПР4) 

Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації(ПР5) 

Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. (ПР6) 

Виявляти навички організаційного проектування (ПР7) 

Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації(ПР8) 

Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи(ПР9) 

Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 

персоналу організації (ПР10) 

Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у 

різних сферах діяльності організації (ПР11) 

Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації(ПР12) 

Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною 

мовами (ПР13) 



 

Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації(ПР14) 

Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

між культурності (ПР15) 

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним(ПР16) 

Здатність застосовувати в професійній діяльності знання міжнародних 

норм та законодавства України у сферах безпеки життєдіяльності, охорони 

праці і цивільного захисту(ПР17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 заняттях та під час виконання 

індивідуальних навчальних завдань, контрольних, розрахункових, , курсових 

робіт.  

Підсумковий контроль проводиться у формі екзаменів, заліків, 

підсумкового контролю та випускної атестації. 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 

073 «Менеджмент» здійснюється в формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи.  

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра, здійснюється 

атестаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники 

роботодавців та їх об’єднань. Атестація здійснюється відкрито і гласно. 

Процедура перевірки на плагіат визначається ЧНУ ім. П. Могили.  

Порядок та вимоги до оприлюднення визначаються ЧНУ ім. П. Могили. 

Кваліфікаційна робота бакалавра допускається до захисту перед ЕК за 

умови, якщо рівень її унікальності (оригінальності) відповідає нормативу, 

який офіційно університетом. 

Кваліфікаційна дипломна бакалаврська робота – це навчально-наукова 

робота студента, яка виконується на завершальному етапі здобуття 

кваліфікації бакалавра для встановлення відповідності отриманих 

здобувачами вищої освіти результатів навчання (компетентностей) вимогам 

стандартів вищої освіти. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі 

якого ЕК визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його 

готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення щодо 

присвоєння відповідної кваліфікації та видавання диплома. 

Кваліфікаційна робота бакалавра є інструментом закріплення та 

демонстрації сформованих упродовж навчання загальних та спеціальних 

компетентностей відповідно профілю обраної спеціальності 

Атестація випускника освітньо-професійної програми «Менеджмент» 

спеціальності 073 Менеджмент завершується видачею документу  



 

 


