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ПЕРЕДМОВА

Освiтньо-професiйна rтрограма <<Менеджмент)> дJuI першого
(баКалаврського) рiвня вищоТ освiти, с нормативним документом, який
РОЗРОбЛеЕО У вiДповiдностi до вимог Стандарту вищоi освiти для першого
(бака_паврського) рiвня вищоТ освiти, ступiнь <<бакалавр>, гаJý/зь знанъ 07
<УПравлiншI та адмiнiструваЕня>), спецiалънiстъ 07З <<Менеджмент)> (наказ
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 29.|0.2018 року Nэ1165).

ОСВiтньо-професiйна програма заснована на компетентнiстному пiдходi
пiдготовкИ спецiалiста та враховуС вимогИ Закону УкраiЪи "Про виIIIу
Освiту",]Нацiональноi рамки ква-гliфiкацiй, затвердженоТ постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 2З листопада 2011 р. jф 1341 iз змiнами, внесеними
згiдно з Постановою КМ Ns |254 вiд 01.10.2019.

Розробниками освiтньо-професiйноi програми с проектна група
кафедри менеджменту органiзацiй OPIIY НАДУ у складi :

1. Красностановоi Наталii Едуардiвни, кандидата економiчних наук, доцента,
завiдувача кафедри менеджменту органiзацiй, керiвника проектноi групи.
2. Яцкевич Iнни Володимирiвни, доктора економiчних наук, доцента,
професора кафедри менеджменту органiзацiй.
3. Маковеевот олени Володимирiвни, кандидата економiчних, доцента,
доцента кафедри менеджменту органiзацiй.



1. Профiль освiтньо-професiйноi програми
<<Менеджмецт>>

Повна н€}зва вищого
навчЕLпьного закладу та
структурного
пiдроздiлу

Одеський регiональний iнститут державного
управлiнrrя НацiональноТ академii державного
управлiння при Президентовi Украiни

Ступiнъ вищоi освiти
та н€вва квалiфiкацii
мовою оригiналу

перший рiвенъ
сшецiалънiстю

вищоi освiти, бакалавр за
(менеджмент))

Офiцiйна нrвва
освiтньоI програми

освiтньо-професiйна програма ((менеджмент>

Тип диплому та обсяг
освiтньоi програми

диплом бакалавра, одинич ний, 240 кредитiв еКТС

Наявнiстъ акредитацii Сертифiкат про акредитацiю :

серiя IД ]ф 16006413 вiд 12.06.2018
(наказ МОН УIgаiЪи вiд 20.0б.2018 J\b 662)
строк дii сертифiката до 01 липrи 2028 р.

Щикл/рiвень FQ-EHEA - перший цикJI, EQF LLL - 6
рiЪенъ, НРК - б pipeнb / Бакалавр

Передумови на базi повноi загаlIъноi оереднъоi ос"iти; на б*i
ступенrI ((молодший бакалавр> (ocBiTHbo-

.l.

кв€tлl ф 1кац 1йн ого рiвня (молодший спецi а_гriст>)
Мова(и) викладання
Iнтернет-адреса
постiйного розмiщення
опису ocBiTHboT
програми

http ://www. oridu. odes sa.ual

ПiдгoтoвкaBисoкoквалiфiкoBaниХфaxiвцiв,.лa'н
проблеми Tu складнi спецiалiзованi задачi у галузi управлiння рiзними
сферами дiялъностi суб'ектiв господарювання рiзноманiтних розмiрiв та
органiзацiйно - правових фор* органiзацiй та iх пiдроздiлiв 

-rru 
.^u.uдu"

9жgМ9нчостей в межах щофесiйноi дiяльностi.
.]:i.

Ol,:lс]

Предметца область
(галузь зцань,
спецiальнiсть,

спецiалiзацiя (за
наявностi))

об'скm вuвчення., управлiння органiзацiями та ik
пiдроздiлами.
I|iлi навчання: Пiдготовка висококвалiфiкованих
фахiвцiв, здатних вирiшувати.практиIIнi проблеми та
складнi спецiалiзованi задачi у галузi управлiння
рiзними сферами дiялъностi сlrб'ектiв господарювання
рiзноманiтних розмiрiв та органiзацiйно - правових
форм органiзацiй та ix пiдроздiлiв на засадах



оволодiння системою компетентностей в межах
професiйноi дiяльностi.
Теореmuчнuй злliсm преdмеmноi обласmi: парадигми,
закони, заКономiрностi, принципи, iсторичнi
передумови розвитку менеджменту; концепцii
системного, ситуацiйного, адаптивного, стратегiчного,

1нновацlиного, проектного
менеджменту тощо; функцii, методи, технологiТ та
управлiнськi рiшенЕя у менеджментi.
МеmоOu, меmоduкu mа mехнолоzii., загальнонауковi та
специфiчнi методи дослiдження методи реалiзацii
функцiй менеджменту (методи маркетингових
дослiджень; методи економiчноi дiагностики; методи
оцiнювання соцiа-ltъноi, органiзацiйноi та економiчноТ
ефективностi в менеджментi тощо). методи
менеджменту (адмiнiстративнi, економiчнi, соцiально-
психологiчнi, технологiчнi); технологii обфунтування
управлiнських рiшень (економiчний аналiз, iмiтацiйне
моделюваннrI, дерево рiшень тощо), iнформацiйно-
комунiкацiйнi технологii управлiння органiзацiями та
iх пiдроздiлами.
Iнсmруменmu mа облаdнання: с)часне iнформацiйно-
комунiкацiйне обладнання, iнформацiйнi системи та
програмнi продукти, що застосовуютъся у професiйнiй
дiялъностi.

Орiснтацiя
освiтньоi програми

Прикладна орiенiацiя. Поеднуе теоретичну пiдготовку
сryдентiв з практикою на пiдприемствах, в
органiзацiях (установах) державноi та приватноi фор*
власностi. Програма opieHToBaHa на формування у
студентiв базових знанъ та компетентностей для
дiяльностi на пiдприсмствах, в органiзацiях та
установах будь-якого виду економiчноi дiяльностi,
чикористанIuI методiв менеджменту.

Основний фокус
ocBiTHboT програми

Загальна ocBiTa в предметнiй областi галузi знань 07
<<Управлiння та адмiнiстрування>. Акцент на здобуття
навичок та знань з менеджменту органiзацiй, який
передбачае визначену зайнятiсть i можливiсть
под€Lльшоi освiти та кар'ерного зростання.
Ключовi слова: управлiння та адмiнiструваншI,
управлiння, менеджмент, самоменеджмент,
менеджмент органiзацiй, управлiння ст€lлим
розвитком, iнновацiйний менеджмент, управлiння
людськими ресурсами, стратегiчне планування,
пщанування дiяпьностi органiзацiй.



особливостi
програми

програма нацiлена на отримання "rуд**необхiдного обсяry знань та практичних навичок
необхiдних спецiалiстам сфери управлiння
пiдприемствами, органiзацiями (установами) в
сучасних умовах господарювання, ik
конкурентоспроможностi на нацiональному та
мiжнародному ринках працi, з ypaxyBaHHrIM бiзнес-
екосистеми та дiджиталiзацiт вiдповiдно до умов
ж

',,, ",4 -,Цридатн
ацевлаштуванн,

Придатнiсть до
працевлашryванця

l 9iд.rоuiд"о до <<Нацiонал""оТ@
| 
0акалавр з менеджменту здатний розв'язувати складнi

| спецiалiзованi задачi ца проблеми у гаlryзi професiйноil,
lдlяльностl аоо у процес1 навчання, Що передбачае

| 
застосування певних теорiй та методiв

| 
вiдповiлноi науки i характеризуеться комплекснiстю та

| 
невизначенiстю умов. Бакалавр зi спецiалъностi

| 
<менелжмент> мае одне з професiйних спрямувань та

|пtдготовлений до роботи за кiлькома з видiв i
| 
найменуванъ економiчноi дiялъностi за нацiонЕrпъним

| 
класифiкатором УlqpаiЪи <<Класифiкацiя видiв

| 
економiчноi дiяльностЬ> lК 009:2010, що lrредставленi

|в секцiях А U. Бака_павр з менеджменту здатен

l_виконувати зазначену професiйну роботу за

| 
Начiональним клаЬифiкатором УкраТни <Класифiкатор

| 
професifu Дt 00З:2010 (КП).

| 
Бакалавр з менеджменту може обiймати первиннi
посади за професiйними н€ввами робiт, якi е
складовими класифiкацiйнкх у|руповань, що
потребують базовоТ вищоi освiти та вiдповiдають
квалiфiкацii за дипломом бакалавра. Бакалавр з
менеджменту пiдготовлений для роботи на 

]пiдприемствах, в установах та органiзацiях ycix 
]

галузей i здатний обiймати посади фахiвцiв у сферах 
|операцiйногО менеджМенту, продажУ та маркеr""ry, 
I

управлiння бiзнес-процесами та персон€Lпом, зокр.*u, 
I

менеджера з адмiнiстративноТ роботи, менеджера . 
IлогiстикИ, менеджера З маркетинry, пл.".до,"рu , 
I

гrерсона''у, менеджера з розвитку партнерс"п"* 
|вiдносин (стейкхолдерiв), менеджера з постачч""", 
I

менеджера з реклами, менеджера iз збуту, менеджера з l

iнновацiйноi та iнвестицiйноТ дiялъностi, менеджера зi 
Iзв'язкiв з громадсъкiстю, менеджера iз l



зовнiшньоекономiчноi дiяльностi,
стратегiчного управлiння, фахiвця з

пiдприемництва, фахiвця-аналiтика з

товарного ринку, фахiвця з економiчних

фахiвця з
ефективностi
дослiдження

питанъ.

Подальше
навчання

Ma.roTb право продовжити навчанIuI на другоIчry
(магiстерському) piBHi вищоI освiти. Набуття додаткових
квалiфiкацiй в системi пiслядипломноi освiти.
Можливiсть навчанIц за програмою другого цикrrу QF-
ЕНЕА, 7 рiвня EQF-LLL та 7 рiвня НРК.

Викладання
навчацня

Викладання дисциплiн здiйснюсться в KoHTeKcTi

надання знань та формування комплексу
компетентностей з менеджмонту, що дозволяють стати
ефективним спiвробiтником на пiдприемствах, в

органiзацiях (установах) державноi та приватноi фор,
власностi будь-якого виду економiчноТ дiяльностi.
Навчальний процес забезпечусться методичними
комплексами дисциплiн, що скJIадаються з
пiдрl"rникiв, методичних розробок до практичних
занять, методиIIЕих вказiвок до самостiйноi роботи
сryдентiв, методиIIних матерiалiв до курсового
пpoeKTyBaHIuI, екзаменацiйнихтатестовихзапитанъ
рiзноI скJIадностi (для самоIIеревiрки, для iспитiв, дJuI
тренiнгiв) тощо. В процесi навчання передбачаеться
використанIuI дистанцiйних KypciB навчання та
електронних pecypciB за доiтомогою мережi;
самостiйна робота у електроннiй бiблiотецi Iнстиryry;
набуття практичних навичок пiд час проходженIuI
практики на пiдприсмствах. В процесi навчання
передбачаеться участь студентiв у науковiй роботi, щЬ
передбачае проведення дослiджень з акту€tпьних
проблем менеджменту, публiкацiю наукових статей,
органiзацiю круглих столiв, KoHKypciB та олiмпiад,
апробацiю резулътатiв на наукових конференцiях та
ceMiHapax.

Оцiнювання
Оцiнrовання навч€LJьних досягнень сryделrгiв tIроводиться

у формi тестування, зЕlхисту звiтiв з пр€lктики, з€lхисту

щурсовlD( робiт, екзашrенiв та дифереrщiйованlос залiкiв,
атестацiйяого екз€lмену, написанIuI та зЕжисту
квалiфiкацiйноi (бакалаврськоr). роботи.
Екзамени та за-пiки цроводятъся вiдповiдно до вимог
<<Положенrrя про органiзацiю освiтнього процесу в
ОРIДУ НАДУ при Гфезидентовi УкраiЪш та
<<Положенrrя rtро оцirшованrrя результатiв навч€lнIuI
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здобувачiв вищоi освiти
Президеrrговi Ущраiнп.
Оцirшоваr*rя здiйсrшось ся за
шIк€}лою ЕКТС (ECTS) та
шкatлою (<<вi,iцrлiнно>>,

<<незадовiльно>)

в ОРIДУ НАДУ цри

1 00-ба.тlьною фейтшrговою)
нацiональною 4-х бальною
<цобре>>, <<задовiлъно>>,

.::l. i

Iнтегральна
компетентнiсть

Здатнiстъ розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi та
практичнi пробл9ми, якi характеризуютъся
комплекснiстю i невизначенiстю умов, у сферi
менеджменту або у процесi навчання, що передбачае
застосування теорiй та методiв соцiальних та
поведiнкових цаук.

Загальнi
компетентностi

(зк)

ЗК1. Здатнiсть реалiзувати своi права i обов'язки як
члена суспiлъства, усвiдомлювати цiнностi
|ромадянсъкого (демократичного) суспiльства та
необхiднiсть його стЕtIIого розвитку, верховенства
права, прав i свобод людини i громадяЕина в УкраiЪi.
ЗК2. Здатнiстъ зберiгати та примножувати моральнi,
культурнi, HayKoBi цiнностi та примножувати
досЯгнення суспiльства на ocнoBi розумiння icTopii та
закономiрностей розвитк). предметноi областi, п мiсця
у загалънiй системi знань про природу i суспiлъство та
у розвитку суспiльства, технiки i технологiй,
використовувати рiзнi види та форми руховоТ
активностi для активного вiдпочинку- та веденЕrI
здорового способужиття. \

ЗК3. Здатнiсть до абстрактного мислення, ана-пiзу,
синтезу.
ЗК4. Здатнiсть застосовувати знання у практичнЙ
ситуацiях.
ЗК5. Знання та розумiння предметноi областi та
розумiння професiйноi дiяльностi.
ЗК6. Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як
усно, так i писъмово.
ЗК7. Здатнiстъ спiлкуватися iноземною мовою.
ЗК8. Навички використаннrI iнформацiйних i
комунiкацiйних технологiй.
3К9. Здатнiсть вчитися i оволодiвати с)ласними
знаннями 

i

ЗК10. Здатнiсть до проведен}uI дослiджень на l

вiдповiдному piBHi. 
I
I

ЗК11. Здатнiсть до адаптацiI та дii в новiй ситуацii 
l

ЗК12. Здатнiсть генерувати HoBi iдеi (креативнiсть). 
l



ЗКlЗ. Щiнування та повага рiзноманiтностi та
мультикулътурностi.
ЗК14. Здатнiстъ працювати у мiжнародному KoHTeKcTi.
ЗК15. Здатнiсть дiяти на ocHoBi етиtIних MipKyBaHb
(мотивiв).
ЗК1 6. Здатнiсть формувати бiзнес-екосистему.

Спецiальнi
(фаховi, предметнi)

компетентцостi
(ск)

СК1. Здатнiсть визначати та описувати характеристики
органiзацii.
СК2. Здатнiсть аналiзувати резулътати дiяльностi
органiзацiТ, зiставляти iх з факторами впливу
зовнiшнього та внутрiшнього середовища.
СК3. Здатнiсть визначати перспективи розвитку
органiзацii.
СК4. Вмiння визначати функцiона-tlьнi областi
органiзацii та зв'язки мiж ними.
СК5. Здатнiсть управляти органiзацiею та u
пiдроздiлами через реалiзацiю функцiй менеджменту.
СКб. Здатнiсть дiяти соцiально вiдповiдально i
свiдомо.
СК7. Здатнiсть обирати та використовувати суrасний
iнструментарiй менеджменту.
СК8. Здатнiстъ планувати дiялънiсть органiзацii та
управJUIти часом.
СК9. Здатнiсть працювати в командi та нЕIлагоджувати
мiжособистiсну взаемодiю при вирiшеннi професiйних
завдань.
СК10. Здатнiсть оцiнювати виконуванi роботи,
забезпечувати ik якiсть та мотивувати персон€tл
органiзацii.
СК11. Здатнiстъ створювати та органiзовувати
ефективнi комунiкацii в процесi управлiння.
СК12. Здатнiсть аналiзувати й структурувати гlроблеми
органiзацii, формувати обцрунтованi рiшення.
СК 13. Розумiти принципи i норми права та
використовувати iх у професiйнiй дiяльностi.
СК14. Розумiти принципи психологii та
використовувати iх у професiйнiй дiялъностi.
СК15. Здатнiсть формувати та демонструвати лiдерсъкi
якостi та поведiнковi навички.
СК16. Розумiти принципи. формування бiзнес-
екосистеми у uрофесiйнiй дiялъностi.



Програмнi
результати

навчання (ПРН)

ПРН1. Знати своI права i обов'язки як члена
суспiльства, усвiдомлювати цiнностi Iромадянського
суспiлъства, верховенства права, прав i свобод JIюдини
i громадянина в УкраiЪi.
ПРН2. Зберiгати моральнi, культурнi, HayKoBi цiнностiта примножуват1 досягнення суспiльства,
використовувати рiзнi види та форми руховоi
активностi для ведення здорового способу життя.
ПРН3. .Щемонструвати знання теорiй, методiв i функцiй
менеджменту, с)часних концепцiй лiдерства.
ПРН4. .Щемонструвати навички виявлення проблем та
обЦрунтування управлiнських рiшень.
ПРН5. Описувати змiст функцiонЕLпъних сфер
дiяльностi органiзацii.
ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналiзу
iнформацii, розрахунку покzlзникiв для обцрунтуваннrI
управлiнських рiшень.
ПРН7. Виявляти навички органiзацiйного
проектування.
ПРН8. Застосовувати методи менеджменту дJIя
забезпеченIuI ефективностi дiяльностi органiзацii.
ПРН9. .Щемонструвати навички взаемодii, лiдерства,
командноi роботи
ПРН10. Мати навиIIки обцрунтування дiевих
iHcTpyMeHTiB мотивування персонаJý/ органiзацii.
ПРН11. Щемонструвати навички аналiзу ситуацii та
здiйснення комунiкацii у рiзнlтх сферах дiялъностi
органiзацiТ.
ПРН12. Оцiнювати правовi, соцiальнi та економiчЁi
наслiдки функцiонуванIut органiзацii.
ПРН13. Спiлкуватись в уснiй та письмовiй формi
державною та iноземною мовами.
ПРН14. Iдентифiкувати причини стресу, адаптувати
себе та членiв команди до стресовоi ситуацii,
знаходити засоби до iT нейтралiзацiТ.
ПРН15.,Щемонструвати здатнiстъ дiяти соцiа.пьно
вiдповiдально та цромадсько свiдомо на ocнoBi етичних
мiркуванъ (мотивiв), поваry до рiзноманiтностi та
мlжкультурност1.
ПРНlб.,Щемонструвати навички самостiйноi роботи,
гнучкого мислення, вiдкритостi до нових знань, бути
критичним i самокритичним
ПРН17. Виконувати дослiдження iндивiдуально таlабо
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в групi пiд керiвництвом лiдера
ПРН18. Застосовувати методи i iнструменти
формування бiзнес - екосистеми.
ПРН19. ,,Щемонструвати навички з формування
взаемовiдносинами з |рупами зацiкавлених cTopiH

Кадрове забезгrечення реалiзуеться вiдповiдно до
вимог щодо забезцеченIuI провадження ocBiTHboi

дiяльностi у сферi вищоi та пiслядипломноi освiти для
осiб з вищою освiтою ( п.30 Лiцензiйних умов
провадження освiтнъоi дiяльностi, затверджених
Постановою КМУ вiд З0 грудня 2015 р. J\b 1187 у
редакцii Постанови КМУ вiд 10 TpaBmI 2018 р. Nч347).
Викладання зiйснюеться висококвалiфiкованими
викладачами, серед яких:
3 доктора економiчних наук, професора;
12 кандидатiв економiчних наук, доцентiв.

Кадрове
забезпечення

Матерiально-технiчне забезпеченнrI реалiзацii
ocBiTHboi проIрами скjIадають: примiщення дJuI занrIть
здобувачiв вищоi освiти (лекцiйнi, аудиторнi

мулътимедiйним
устаткуванням); комп'ютернi класи; примiщення для
науково-педагогiчних працiвникiв; бiблiотека, у тому
числi читztпъна зала; ryртожиток для студентiв, iдальня
та буфет, aKToBd зшIа, спортивний майданчик та iншi

Матерiально-
технiчне

забезпечення

Iнформацiйне та
навчально-
методичне

забезпечення

Офiцiйни й веб-сайт http ://www. oridu. odessa.ual
мiститъ iнформацiю про ocHoBHi напрямки дiяльностi
Iнституту, iнформацiю про лiцензування та ocBiTHbo-
професiйнi програми, якi реалiзуються в Iнститутi.
В Iнститутi функцiонують бiблiотека та читальна зrLла

фонди яких сформовано вiдповiдно до потреб
освiтнього процесу. Сукупнi фонди бiблiотечного
вiддiлу складаються з книжкового фонду та фо"ду
перiодичних виданъ; фо"ду нормативно-правових
документiв, фонду кандидатських дисертацiй; фо"ду
авторефератiв дисертацiй, захищених у Нацiона_гrьнiй

регiональних iнститутах; фо"ду
дисертацiй вiдповiдноi тематики,

захищених в iнших навчапьних та наукових закладах
УкраiЪи;звiтiв з Н,Щ, матерiа_пiв на електронних носiях
та iнших iнформацiйних джерел.

J

примiщення



ресурси та забезпечуе доступ до мiжнародних баз
даних. С доступ до мережi IHTepHeT, фУнкцiонуе
безкоштовний Wi-Fi.
методичнi матерiаrrи, якi пiдготовленi викладачами
(навчалъно-методичнi посiбники, конспекти лекцiй,
методичнi вказiвки тощо) надаетъся студентам у
друкованому та електDонномч tЪопматi

Нацiональна
кредитца

мобiльнiсть

Забезпечуетъся вiдповiдно до Закону У*р"'r'"" .,Пр"
виЩу ocBiTy>>, та iнших чинних нормативно-правових

Мiжнародна
кредитна

мобiльнiсть

;-серед партнерiв iнституту мiж якими укладен1 угоди
про мiжнароднi проекти, якi передбачають включення
у навчаннrI студентiв бiльше 20 вищих навч€шьних
закладiв серед яких: Регiоналъний iнститут управлiння
(м. Нант Французька Республiка); Iнститут .rorrir".r""*
та адмiнiстративних наук (м. Росток, Федеративна
Республiка Нiмеччина); Нiмецький унiверситет
адмiнiстративних наук (м. Шпайср, Федеративна
Республiка Нiмеччина); Нацiональна школа публiчноТ
адмiнiстрацii (м.,Варшава, Республiка Польща); Вища
школа державного управлiння iM. Станiслава Сташица
(м. Бялiсток, Республiка Польща); Коледж економiкита менеджменту (м. Прага, Чехiя); Унiверситет
Александру IoaH Куза (м. Ясси, Румунiя); Пекiнський
адмiнiстративний iнститут (Китайська Народна
Республiка); Академiя управлiння при Президентовi
Республiки Бiлорусь (м. MiHcbK, Республiка Бiлорусъ);
Академiя державного управлiння при Президентовi
Республiки Молдова ( м. Кишинiв, Республiка
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2. Перелiк компонецт освiтньо-професiйноi црограми
та iх логiчна послiдовцiсть

2.1. Перелiк компонецт ocBiTHboT програми

Код н/д

Компоненти ocBiTHboT програми
(навчальнi дисциплiнио KypcoBi ,

проекти (роботи), практика,
квалiфiкацiйнi роботи)

кiлькiсть
кредитiв

Форма
пiдсумк.

контролю

1 2 3 4
1. оБов.ЯЗКОВI КОМПОНЕНТИ
1.1. Щик.г загальноТ пiдготовки

окз 1
Iсторiя УкраiЪи та украiЪськоi
культури 4 екзамен

окз 2 Фiлософiя 4 екзамен
окз 3 Виrца математика 5 дiф. залiк
окз 4 Риторика та дiлове спiлкування 5 дiф. за_пiк
окз 5 Iнформацiйнi технологii 5 дiф. залiк
окз 6 Соцiологiя 4 дiф. залiк
окз 7 Iноземна мова 15 дiф. залiк
окз 8 Публiчне та приватне право 10 дiф. залiк
окз 9 психологiя 4 екзамен
окз 10 Органiзацiйна поведiнка a

J дiф. за_гliк
Усьго за циклом 59 кредитiв
1.2. Цикл професiйноi та практичноТ пiдготовки
окп 1 Вступ до спецiалъностi aJ дiф. залiк

окп 2 Щiлова украiЪсъка мова/УкраТнська
мова як iноземна 5 екзамен

окп 3 Самоменеджмент 4 дiф. залiк

окп 4
Основи безпеки життедiяльностi,
охорони працi та цивiлъного захисту J дiф. залiк

окп 5

Фiзичне виховання/Формування
здорового способу життя в
молодiжному середовищi

5 дiф. залiк

окп 6 Оонови наукових дослiдженъ J дiф. залiк
окп 7 Основи менеджменту 6 екзамен
окп 8 Основи економiчних теорiй 5 дiф. залiк
окп 9 статистика 4 дiф. залiк
окп 10 EKoHoMiKa пiдприемства 6 екзамен

EKoHoMiKa пiдприемства КР 1 дiф. залiк
окп 11 Управлiння стаJIим розвитком 4 дiф. залiк
окп 12 Гfu анування дiялъностi органiзацiй 6 екзамен

Планування дiяльностi органiзацiй
кр 1 дiф. залiк

окп 13 Бухгалтерсъкий облiк 5 екзамен



окп 14 Управлiння людськими ресурсами 5 екзамен

окп 15 Маркетинг 5 екзамен

окп 16 Iнновацiйний менеджмент 4 дiф. залiк
окп 17 Стратегiчне планування 6 екзамен

Стратегiчне планування КР 1 дiф. залiк

окп 18 10 дiф. залiк

Усього за циклом 92 кредити
усьго обов'язкових компонентiв 15 кредит
2. ВИБIРКОВI КОNIПОНВНТИ

вк1 Соцiально - гуманiтарна дисциплiна
свiтоглядного спрямування

5 екзамен

вк2 Соцiалъно - ryMaHiTapHa дисциплiна
свiтоглядного спрямування

5 екзамен

вкз
.Щисциплiна для урахування власних
потреб та iHTepeciB студента щодо
майбутнъоi фаховоi дiяльностi в

a.
межах спорlднених спецlztпьностеи

5 дiф. за_тriк

вк4
Щисциплiца для урахування власних
потреб та iHTepeciB студента щодо
майбутньоi фаховоi дiяльностi в
межах спорiднених спецiальностей

5 дiф. залiк

вк5
.Щисциплiна для урахування власних
потреб та iHTepeciB студента щодо
майбутньоi фаховоi дiяльностi в
межах спорiднених спецiальностей

5 дiф. залiк

вкб
Щисциплiна для урахування власних
потреб та iHTepeciB студента щодо
майбутньоi фаховоi дiяльностi в
межах спорiднених спецiальностей

5 дiф. залiк

вк7
,Щисциплiна спрямована на
полiпшення здатностi випускника до
працевлаштуванIuI за обраним фахом

5 дiф. залiк

вк8
,Щисциплiна спрямована на
полiпшення здатностi випускника до
працевлаштуванIuI за обраним фахом

5 екзамен

вк9
,Щисциплiна спрямована на
полiпшенЕя здатностi випускника до
працевлаштуваннrI за обраним фахом

5 екзамен

вк 10
Щисцигrлiна спрямована на
полiпшення здатностi випускника до
працевлаштування за обраним фахом

5 екзамен
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вк 11
,Щисциплiна спрямована на
полiпшення здатностi випускника до
rrрацевлаштування за обраним фахом

5 екзамен

вк 12
,Щисциплiна спрямована Еа
полiпшення здатностi випускника до
працевлаштування за обраним фахом

5 екзамен

усього вибiркових компонентiв 60 кредитiв
Усьго на теоретичнy пiдготовку 211 кредитiв
3. ПРАКТИЧНА ПIДГОТОВКА

окп 19
Iнформацiйнi технологii та базц

даних
5 дiф. залiк

окп 20 Практика за фахом (5 тижнiв) 6 дiф. залiк

окп 21 Переддипломна практика (З тижнi) 4 дiф. залiк

Усього на практичнy пiдготовкy 15 кредитiв
4. АтЕстАцIя
окп22 Виконання квалiфiкацiйноi

(дипломноi) роботи
I2

окп 2з
Публiчний захист квалiфiкацiйноi
роботи (t тижденъ)

1

окп 24 Квалiфiкацiйний екзамен (1 тиждень) 1

Усъого на атестацiю 14 кредитiв
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ 240 кредитiв

2.2. CTpyкTypнo-rro.i""u схема ocBiTHboi програми

Код н/д Компоненти ocBiTHboi програми
(навчальнi дисциплiни, KypcoBi ,

проекти (роботи), прflктика,
квалiфiкацiйнi роботи)

кiлькiсть
кредитiв

Форма
пiдсумк.

контролю

1 2 -J 4

1 семестр

окз 1
Iсторiя УкраiЪи та украiЪськоi
кулътури

4 екзамен

окз 2 Фiлософiя 4 екзамен
окз 3 Вища математика 5 дiф. залiк
окз 4 Риторика та дiлове спiлкування 5 дiф. залiк
окп 1 Вступ до спецiальностi aJ дiф. залiк

окп 2 Щiлова yKpaiHcbKa мова/Украiнська
мова як iноземна

5 екзамен

окп 5

Фiзичне вихованнrI/Формування
здорового способу життя в
молодiжному середовищi

1
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2 семестр

окз 5 Iнформацiйнi технологiТ 5 дiф. залiк
окз 6 Соцiологiя 4 дiф. залiк
окз 7 Iноземна мова 5 дiф. заrriк
окп 3 Самоменеджмент 4 дiф. залiк

окп 4
Основи безпеки життедiялъностi,
охорони працi та цивiльного захисту

-,J дiф. залiк

окп 5

Фiзичне виховання/Формування
здорового способу життя в
молодiжному середовищi

1 дiф. за_гliк

окп 19
Iнформацiйнi технологii та бази
даЕих (4 тижня) 5 дiф. залiк

3 семестр
окз 7 Iноземна мова 5 дiф. залiк
окз 8 Публiчне та приватне право 5 дiф. залiк
окз 9 психологiя 4 екзамен
окз 10 Органiзацiйна поведiнка J дiф. залiк

окп 5

Фiзичне вихованнrI/Формування
здорового способу життя в
молодiжному середовищi

2

окп 6 Основи наукових дослiдженъ J дiф. залiк

окп 7 Основи менеджменту 6 екзамен
окп 8 Основи економiчних теорiй 5 дiф. за-гriк

4 семестр
окз 7 Iноземна мова 5 дiф. залiк
окз 8 Публiчне та приватне право 5 дiф. залiк

окп 5

Фiзичне вихованнrI/ФормуваннrI
здорового способу життя в
молодiжному середовищi

1 дiф. залiк

окп 9 статистика 4 дiф. за_lliк
окп 10 EKoHoMiKa пiдприемства 6 екзамен

EKoHoMiKa пiдприемства 1 дiф. залiк
окп 20 Практика за фахом (2,5 тия<нi) a

J дiф. залiк

вк1 Соцiально - гуманiтарна дисциплiна
свiтоглядного спрямування 5 екзамен

вк2 Соцiально - гуманiтарна дисциплiна
свiтоглядного спрямуваннrI 5 екзамен

5 семестр
окп 11 Управлiння стаJIим розвитком 4 дiф. залiк
окп 12 Планування дiялъностi органiзацiй 6 екзамен

ГIланування дiялъностi органiзацiй
кр 1 дiф. залiк
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окп 13 Бухгалтерський облiк 5 екзамен

вкз
,Щисциплiна для урахування власних
uотреб та iHTepeciB студента щодо
майбутньоi фаховоi дiялъностi в
межах спорiднених сшецiальностей

5 дiф. залiк

вк4
Щисциплiна для урахування власних
потреб та iHTepeciB студента щодо
майбутньоi фаховоi дiялъностi в
межах спорiднених спецiальностей

5 дiф. за_гliк

вк5
Щисциплiна для урахування власних
потреб та iHTepeciB студента щодо
майбутньоi фаховоi дiялъностi в
межах спорiднених спецiальностей

5 дiф. залiк

6 семестр
окп 14 Управлiння людсъкими ресурсами 5 екзамен
окп 15 Маркетинг 5 екзамен
окп 16 IHHoB ацi йний. мен еджмент 4 дiф. залiк

окп 18
Iноземна мова (зu професiйним
спрямуванням)

4 дiф. залiк

вкб
fiисциплiна для урахування власних
потреб та iHTepeciB студента щодо
майбутньоi фаховоi дiялъностi в
межах спорiднених сrrецiальностей

5 дiф. за-пiк

вк7
.Щисциплiна для урахування власних
потреб та iHTepeciB студента щодо
майбутньоI фаховоi дiяльностi в

межах спорiднених спецiальностей

5 дiф. залiк

7 семестр

окп 17 Стратегiчне плаЕування 6 екзамен

Стратегiчне rтланування КР 1 дiф. залiк

окп 18
Iноземна мова (за професiйним
спрямуванням)

aJ дiф. залiк

окп 20 Практика за фахом (2,5 тижнi) aJ залiк

вк8
Щисциплiна спрямована на
полiпшення здатностi випускника до
працевлаштування за обраним фахом

5 екзамен

вк9
,Щисциплiна спрямована на
полiпшення здатностi випускника до
працевлаштуванн я за обраним фахом

5 екзамен

вк 10
.Щисцигlлiна спрямована на
полiпшення здатностi випускника до
працевлаштування за обраним фахом

5 екзамен

8 семестр
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окп 18
Iноземна мова (за професiйним
спрямуванням)

a
J дiф. залiк

вк 11
,Щисциплiна спрямована на
полiпшення здатностi випускника до
працевлаштування за обраним фахом

5 екзамен

вк 12
,Щисциплiна сцрямована на
полiпшеннrl здатностi випускника до
працевлаштування за обраним фахом

5 екзамен

окп 21 Переддипломна практика (З тижнi) 4 дiф. залiк

окп 22
Виконання квалiфiкацiйноi
(дипломноi) роботи (9 тижнiв)

t2

окп 23
Публiчний захист ква-пiфiкацiйноТ

роботи (1 тиждень)
1

окп 24 Квалiфiкацiйний екзамен (1 тиждень) 1

3. Форми атестацii здобувачiв вищоТ освiти

Атестацiя здобувачiв вищоi освiти (перший i другий
piBHi) в ОРIДУ НАДУ при Президентовi Украiни
вiдбуваеться шляхом скJIадання ква-пiфiкацiйного
екзамену та захисту квалiфiкацiйноi роботи вiдповiдно
до освiтнъо-професiйноi програми на засiданнi

державноi екзаменацiйноi KoMiciT та регламентуетъся
Положенням про атестацiю здобувачiв першого
(бакалаврського) i другого (магiстерсъкого) piBHiB
вищоТ освiти в ОРIДУ ЕIАДУ при Президентовi
УкраiЪи. Атестацiя здiйснюстъся у формi
квалiфiкацiйного екзамену та публiчного захисту
квалiфiкацiйноi роботи.

Вимоги
квалiфiкацiйноТ

роботи

до Квалiфiкацiйна робота мае передбачати розв'язання
скJIадного спецiалiзованого завдання або практичноТ
проблеми в сферi менеджменту, що характеризусться
комплекснiстю i невизначенiстю умов, iз застосуванням
теорiй та методiв економiчноi науки.' Квалiфiкацiйна робота не повинна мiстити
академiчного плагiату, фальсифiкацii, фабрикацii.
Текст i результати квrlпiфiкацiйноi роботи маютъ бути
перевiреними на наявнiсть в них наукових результатiв,
якi отриманi iншими авторами;

Критерiями оцiнювання квалiфiкацiйноi роботи е:

- чiткiсть, повнота та структурно-логiчна послiдовнiсть
проведення дослiдження вiдповiдно до IIJIану i теми
роботи;



- HayкoBicTb стилю викладання;

роботи вiдповiдно до

Рiвенъ якостi пiдготовки здобувача,ar rrrлlvl\r_El\л JлUUуБача ВиЗНаЧаеТЪСЯ За
комплексною системою: поеднання европейсъкоТ
кредитнО-трансферноi системИ (сктс) (за шкалою (А),
((В>, ((С>, ((Д>), ((FХ), (F>) за нацiон€tльною (за шкалою
<<вiдмiнно>, <добре>, (задовiлъно>>, (<незадовiльно>>) та
системою BFI3 (за 100- бальною шка-пою).

квалiфiкацiйна робота мае бути оприлюднена на
офiцiйному сЬйтi закладу вищоi' освiти у депозитарii 

]

закладу вищоТ освiти.
Вимоги до
квалiфiкацiйного
екзамену

квалiфiкацiйний iспит проводиться за бiлетами,
складеними випускаючими кафедрами у повнiй
вiдповiдностi до програм квалiфiкацiйних iспйтiв.

Екзаменацiйнi бiлети маютъ мiстити питанIUI з ycix
роздiлiв црограми та затверджуютъся науково-
методичною радою iнституту
За теоретиIIну i практичЕу частини квалiфiкацiйного
iспиту виставляеться одна оцiнка згiдно . ойпп.п.rо.l
системою: поеднання европейськоi кредитно-
трансферноI системи (СКтс) - за шкzlлою ((А)), (В)>,
(С)), (Д), (FХ)), nFo), за нацiонашъною - за шкалою
<<вiдмiнно>>, <добре>, <<задовiльно>>, (незадовiльно>> та
системою ВFIЗ (зi 100- бальною шкалою).

Проекгна група

tt /lj п

п f3п

об 2019 р.

2019 р.о€

Н. Е. Красностанова

I. В. Яцкевич

п /8 п об 2019 р, о. В. Маковеева
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