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 ПЕРЕДМОВА 
 

1. Освітньо-професійна програма «Менеджмент» за спеціальністю 073 
Менеджмент, галузі знань 07 Управління та адміністрування, першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти розроблено в Економіко-технологічному 
інституті ім. Роберта Ельворті; затверджено наказом ректора Економіко-
технологічного інституту ім. Роберта Ельворті від «27» березня 2018 р. № 09-оп/ОС 
на підставі рішення Вченої ради Економіко-технологічного інституту ім. Р.Ельворті 
від «26» березня 2018 р., протокол № 8; внесено зміни в ОПП у  зв’язку 
затвердженням Стандарту вищої освіти України, що затверджений на підставі наказу 
Міністерства освіти та науки України від 29.10.2018 р. №1165; від «21» січня 2019 р., 
протокол № 6; переглянута  ОПП за запитами стейкхолдерів та у зв’язку зі зміною 
складу групи забезпечення ОПП (протокол № 2,  від «20» жовтня 2020 р., протокол № 
7 від «19» березня  2021 р ,протокол № 12 від «24» вересня 2021 р., протокол № 23 від 
«1» вересня 2022 р ). 

 
 
2. Група забезпечення ОПП: 
Гарант: завідувачка кафедрою маркетингу, менеджменту та економіки Павлова 

О.В. Проектна група: к.е.н. доцент Яковенко Р.В., к.е.н., доцент  Фрунза С.А. 
 
3. Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів: 
Засінець Є.Г. - Голова правління-Генеральний директор АТ «Гідросила»          
Ківерник В.А. -  Генеральний директор ПрАТ «Металіт»; 
Подскальнюк В.О. - директор ТД АТ «Ельворті»; 
Самородов Б.В. – проректор з науково-педагогічної роботи Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор економічних наук 
 
 
4. В обговоренні проекту ОПП брали участь: 
Голова Наглядової Ради ЕТІ, Голова Наглядових Рад АТ «Гідросила Груп» і АТ 

«Ельворті Груп», член Ради і Президії Федерації роботодавців України, голова ради 
української Асоціації підприємств–виробників техніки та обладнання для 
агропромислового комплексу «Украгромаш» Штутман П.Л.; генеральний директор 
АТ «Ельворті» Калапа С.Г; член Наглядової Ради ЕТІ, генеральний директор АТ 
«Гідросила» Тітов Ю.О; Генеральний директор ТОВ «Кіровоградський 
інструментальний завод ЛЕЗО» Мусієнко В.О; директор ПрАТ «Піраміс»; директор 
ТД АТ «Ельворті» Подскальнюк В.О.; директор ТД АТ «Гідросила» Лісовенко О.О.; 
студенти групи ЕУ-95 (спеціальність «Менеджмент», бакалавр) Проценко Т.О., 
Чеботар Д.В. 

 
Освітня програма для підготовки здобувачів вищої освіти на першому 

(бакалаврському) рівні за спеціальністю 073 «Менеджмент» містить обсяг кредитів 
ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік 
компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання; форм атестації здобувачів вищої 
освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 
перелік нормативних документів на яких базується освітня програма. 



1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРА  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

1 – Загальна інформація 
Повна назва вищого  
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 
Кафедра маркетингу, менеджменту та економіки 

Ступінь вищої освіти 
та 
назва кваліфікації 
мовою 
оригіналу 

Ступінь вищої освіти: бакалавр 
Освітня кваліфікація: бакалавр Менеджменту 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма Менеджмент за спеціальністю 
073 Менеджмент 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 
Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін 
навчання 3 роки 10 місяців 

Цикл/рівень 
НРК України – 6 рівень, FQ – EHEA – перший цикл, QF-LLL – 
6 рівень 

Передумови 
Наявність повної загальної середньої освіти та згідно з 
«Правилами прийому до Економіко-технологічного інституту 
імені Роберта Ельворті» 

Мова викладання Українська  
Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

https://eti.edu.ua 

2. Мета освітньої програми 

Мета освітньо-професійної програми полягає в підготовці випускників до професійної 
управлінської діяльності в різних галузях економіки для забезпечення суб’єктів різних 
організаційно-правових форм кваліфікованими кадрами в сфері управління бізнес-процесами. 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 
(галузь 
знань, спеціальність, 
спеціалізація) 

07 Управління та адміністрування 
073 Менеджмент 
Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами. 
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати 
практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у 
сфері управління організаціями та їх підрозділами. 
Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони, 
закономірності, принципи, історичні передумови розвитку 
менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, 
антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо; 
функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.  
Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні 
методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-
статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, 
фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); методи 



реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; 
методи економічної діагностики; методи прогнозування і 
планування; методи проектування організаційних структур 
управління; методи мотивування; методи контролювання; методи 
оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в 
менеджменті тощо). методи менеджменту (адміністративні, 
економічні, соціально-психологічні, технологічні); технології 
обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне 
моделювання, дерево рішень тощо).  
Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-
комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні 
продукти, що застосовуються в менеджменті. 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма з прикладною орієнтацією. 
Професійні акценти: управління організацією у відповідності до 
процесів створення цінності для споживача (вивчення процесів 
створення цінності для споживачів та побудова бізнес-моделі 
організації);   менеджмент як інструмент підвищення ефективності 
організації 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціальності 

Загальна освіта в галузі 07 Управління та адміністрування за 
спеціальністю 073 Менеджмент 
Ключові слова: менеджмент, управління, лідерство, само 
менеджмент, рекламний менеджмент, інноваційний менеджмент, 
управління персоналом, стратегічний менеджмент. 

Особливості програми 

Унікальність ОП полягає  в: 
 прикладній спрямованості ОП, а саме: запрошення до викладання 
лекцій, практичних занять, проведення майстер-класів провідних 
топ-менеджерів; стажування на підприємствах-партнерах викладачів 
профільних дисциплін; навчання на реальних ситуаціях (case-study); 
наявність троьх видів практик на підприємствах; проведення 
спільних практичних конференцій,  що  забезпечує ефективну 
адаптацію бакалаврів до професійного середовища  та  зн ачною 
мірою уможливлює працевлаштування випускників; 
 студентоорієнтованості та сфокусованості на освітніх 
компонентах, що формують загальні, фахові компетентності та 
softskills майбутніх менеджерів 
 спеціалізованому комплексі варіативних компонентів ОП, що 
забезпечують розширення традиційних компетенцій менеджерів, та 
спрямовані на підготовку кросфункціональних фахівців, здатних 
вирішувати складні професійні завдання в різних сферах економіки; 
 викладанні авторських професійно-орієнтованих курсів, що 
спрямовані на опанування студентами новітніх концепцій, методів та 
технологій менеджменту, що робить навчання творчим та 
практично-орієнтованим; 
 орієнтації на формування компетентностей з управління 
розвитком ресурсного, економічного, інноваційного, маркетингового 
та експортного потенціалу промислових підприємств, як однієї з 
пріоритетних сфер національної економіки та господарського 
комплексу  Кіровоградської області. ОП враховує сучасні кадрові 
потреби стейкхолдерів, а також тенденції розвитку регіонального, 
національного та світового ринків праці. 
 акцент на  використання в освітньому процесі пакетів прикладних 
програм та хмарних сервісів: QlikView, Infor LN, ERP, Trello, CRM 
Salesforce, Microsoft Project,  та розвиток іншомовної компетентності 
здобувачів  

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до Види економічної діяльності за Державним класифікатором професій, 



працевлаштування де можуть працювати випускники освітньої програми (Класифікатор 
професій ДК 003:2010), а саме: 
1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій. 
1222 Керівники виробничих підрозділів у промисловості. 
1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній 
торгівлі. 
1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному 
обслуговуванні. 
1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах 
діяльності. 
1231. Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, 
юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники. 
1232. Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин. 
1239. Керівники інших функціональних підрозділів. 
1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в 
Промисловості. 
1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в 
оптовій та роздрібній торгівлі. 
1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в 
комерційному обслуговуванні. 
1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління 
1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та 
управління. 
1477.1 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та 
використання персоналу. 
1499 Менеджери (управителі) в інших видах економічної 
діяльності, не віднесених до інших угрупувань. 
2441.2 Економіст з планування. 
2447.2 Фахівець з управління проектами та програмами у сфері 
матеріального (нематеріального) виробництва. 
3119 Диспетчер виробництва. 
3419 Організатор з постачання, організатор із збуту. 
3423 Адміністративний помічник, інспектор з кадрів. 
3435.2 Організатор діловодства (види економічної діяльності). 
3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації). 
3436.2 Помічник керівника виробничого підрозділу, помічник 
керівника іншого основного підрозділу. 
3436.3 Помічник керівника малого підприємства без апарату 
управління. 
Випускники програми можуть також обіймати інші посади в 
межах своїх компетентностей відповідно до професійних назв 
робіт. 

Академічні права 
випускників 

Можливе подальше продовження освіти за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і отримання 
додаткової післядипломної освіти 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання 

Студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне 
самовивчення, що базується на принципах академічної свободи. 
Лекційні заняття мають інтерактивний навчально-пізнавальний 
характер. Практичні заняття проводяться з використанням 
поширених методів: кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, 
підготовка презентацій з використанням сучасних професійних 
програмних засобів. 
 Освітній процес реалізується з урахуванням вимог інформаційного 
суспільства та можливостей здобувачів щодо пошуку, аналізу, 
обробки, використання та поширення навчальної інформації та знань. 

Оцінювання Формами контролю знань здобувачів освітньої програми є поточний, 



модульний і підсумковий контролі.  
Поточний контроль здійснюють під час проведення практичних, 
лабораторних і семінарських занять, він має на меті перевірку рівня 
підготовленості здобувача вищої освіти до виконання конкретної 
роботи. 
Модульний контроль проходить після вивчення програмного 
матеріалу кожного змістового модуля.  
Підсумковий контроль передбачає семестровий контроль та 
атестацію здобувачів вищої освіти.  
Здобувач допускається до семестрового контролю, якщо він виконав 
усі види робіт, завдань, передбачених робочим навчальним планом на 
семестр із відповідної навчальної дисципліни.  
Атестація випускників освітньої програми проводиться у формі 
захисту кваліфікаційної роботи. 

6. Компетентності випускника 
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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. 
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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). 
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 СК 1 Здатність визначати та описувати характеристики організації. 

СК 2 
Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 
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 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. 

 Для ОПП 

 СК 16 
Здатність обґрунтовувати цілі, а також конкурентні і функціональні стратегії 
розвитку промислового підприємства   

 

СК 17 
Здатність приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 
реалізацію з використанням кращих практик функціонального 
менеджменту в діяльності промислового підприємства 

7. Програмні результати навчання 

Р 1 
Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Р 2 
Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення 
суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення 
здорового способу життя. 

Р 3 
Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій 
лідерства. 

Р 4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень. 

Р 5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

Р 6 
Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників 
для обґрунтування управлінських рішень. 

Р 7 Виявляти навички організаційного проектування. 

Р 8 
Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 
організації. 

Р 9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

Р 10 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації. 

Р 11 
Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах 
діяльності організації. 

Р 12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації. 

Р 13 Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами. 

Р 14 Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової 
ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 



Р 15 
Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на 
основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності. 

Р 16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 
знань, бути критичним і самокритичним. 

Р 17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера. 

 Для ОПП 

Р18 
Застосовувати методи стратегічного та поточного планування розвитку 
машинобудівних підприємств та визначати пріоритети щодо їх функціонування на 
внутрішньому і зовнішньому ринках 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
згідно з діючим законодавством України. 
Наявність кафедри, відповідальної за підготовку 
здобувачів вищої освіти. 
До реалізації програми залучаються науково-педагогічні 
працівники з науковими ступенями та/або вченими 
званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти-
практики. 
З метою підвищення фахового рівня всі науково-
педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять 
підвищення кваліфікації 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Відповідає технологічним вимогам щодо матеріально-
технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти згідно з діючим законодавством України.  
Матеріально-технічна база ЕТІ дозволяє організовувати 
та проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на 
достатньому рівні. Для проведення лекційних занять 
використовуються спеціалізовані аудиторії, 
мультимедійні проектори, комп’ютерні класи тощо. 
Інститут оснащений засобами, які забезпечують 
доступність навчального приміщення для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних 
класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів, що 
документально підтверджено фахівцем з питань 
технічного обстеження будівель та споруд, який має 
кваліфікаційний сертифікат, або відповідною 
установою, уповноваженою на проведення зазначених 
обстежень.  
Здобувачі вищої освіти, які цього потребують, 
забезпечені гуртожитком (який орендується). 
Соціально-побутова інфраструктура: бібліотека, у тому 
числі читальна зала; пункт харчування, спортивна зала 
та стадіону (орендовані).  

9. Академічна мобільність 

Національна та міжнародна 
кредитна мобільність 

Принципи міжнародної академічної мобільності 
визначаються законодавством України, інших країн та 
міждержавними угодами. Кожен здобувач вищої освіти 
має можливість пройти процедуру визнання кредитів / 
періодів навчання. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої Не передбачається 



 
  

освіти 

10. Форми атестації здобувачів вищої освіти 
Форми атестації здобувачів Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи 
Вимоги до атестаційного роботи Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

складного спеціалізованого завдання або практичної 
проблеми в сфері управління, що характеризується 
комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням 
теорій та методів економічної науки. 
У кваліфікаційній роботі не може бути академічного 
плагіату, фальсифікації та списування. 
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 
офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу 



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОПП 
 

Код н/д Перший рік 
Кредити 

ЄКТС 
Семестр 

Форма 
підсумкового 

контролю 
Перший рік 

Обов’язкові компоненти ОП  
ЗП 1 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
3 1 

залік 

ЗП 2 Вища математика ( вища математика, теорія 
ймовірності і мат статистика) 

8,5 1,2 
екзамен/ 
екзамен 

ЗП 3 Інформатика 8 1 залік/екзамен 
ЗП 4 Іноземна мова 10 1,2 залік/залік 
ЗП 5 Правознавство 4 1 екзамен 
ПП1 Економікс (Політична економія, 

макроекономіка) 
11 1,2 

екзамен/ 
екзамен 

ПП2 Зв’язки з громадкістю 4 2 екзамен 
ПП12 Безпека життєдіяльності (охорона праці, 

цивільний захист) 
3 1 

екзамен 

ПП13 Основи підприємництва 4 2 залік 
ПП23 Ознайомча практика 1,5 1 захист 

Вибіркові компоненти ОП 
Вибіркові компоненти «Soft skills» 

ВК1.1 Дисципліна з блоку А 3 2 залік 
Другий рік 

Обов’язкові компоненти ОП 
ЗП 4 Іноземна мова 9 3,4 залік/екзамен 
ПП1 Економікс (Мікроекономіка) 5 3 екзамен 
ПП1.1 Економікс (Мікроекономіка) 2 3 захист 
ПП 3 Статистика 4 3 екзамен 
ПП 4 Бізнес-інформатика 6 3,4 залік 
ПП5 Економіка підприємства 4 4 екзамен 
ПП6 Маркетинг 4 4 екзамен 
ПП7 Менеджмент 4 4 залік 
ПП8 Бухгалтерський облік 4 4 Екзамен  
ПП9 Фінанси 4 4 екзамен 
ПП10 Міжнародна економіка 4 3 екзамен 
ПП14 Бізнес-планування 4 3 екзамен 

Вибіркові компоненти ОП 
Вибіркові компоненти «Soft skills» 

ВК1.2 Дисципліна з блоку А 3 3 залік 
ВК1.3 Дисципліна з блоку А 3 4 залік 

Третій рік 
Обов’язкові компоненти ОП 

ПП7 Менеджмент ІІ 5 5 екзамен 
ПП7.1 Менеджмент (курсова робота) 2 5 захист 
ПП4 Бізнес-інформатика 3 5 екзамен 
ПП16 Операційний менеджмент 4 6 екзамен 
ПП17 Державне управління та регулювання 4 5 екзамен 
ПП11 Економічний аналіз 4 5 екзамен 
ПП19 Управління конкурентоспроможністю 4 6 екзамен 



підприємства 
ПП20 Самоменеджмент 3 6 екзамен 
ПП24 Виробнича практика І 3 6 захист 

Вибіркові компоненти ОП 
Вибіркові компоненти «Soft skills» 

ВК 1.4 Дисципліна з блоку В 3 5 залік 
ВК 1.5 Ділова іноземна мова 9 5,6 залік/залік 

Вибіркові компоненти професійної підготовки 
ВП2.1 Дисципліна 1 4 5 залік 
ВП2.2 Дисципліна 2 4 6 залік 
ВП2.3 Дисципліна 3 4 6 залік 
ВП2.4 Дисципліна 4 4 6 залік 

Четвертий рік 
Обов’язкові компоненти ОП 

ПП15 Управління якістю 4 7 екзамен 
ПП21 Рекламний менеджмент 3 7 екзамен 
ПП18 Стратегічний менеджмент 6 7 екзамен 
ПП18.1 Стратегічний менеджмент (курсова робота) 2 7 захист 
ПП22 Управління персоналом 5 8 екзамен 
ПП25 Виробнича практика ІІ 6 8 захист 
ПП26 Виконання кваліфікаційної роботи 6 8 захист 
ПП27 Захист кваліфікаційної роботи 5 8 захист 

Вибіркові компоненти ОП 
Вибіркові компоненти професійної підготовки 

ВК 1.5 Ділова іноземна мова 6 7,8 залік/екзамен 
ВП2.5 Дисципліна 5 4 7 залік 
ВП2.6 Дисципліна 6 4 7 залік 
ВП2.7 Дисципліна 7 4 7 залік 
ВП2.8 Дисципліна 8 5 8 залік 

 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240  

Загальний обсяг обов’язкових компонентів за 4 роки 180 
Загальний обсяг вибіркових компонентів за 4 роки 60 

 
Таблиця 1 показує відповідність визначених Стандартом 

компетентностей та дескрипторів НРК. В таблиці 2 показана відповідність 
програмних результатів навчання та компетентностей. Зв’язок між 
обов’язковими компонентами та результатами навчання (компетентностями) 
наведено в таблиці 3. Структурно-логічна схема ОПП наведена в таблицях 4.1 
та 4.2. 

 
  



Таблиця 1 
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК (за 6-м рівнем, бакалаврським) 
 

Класифікаці
я 
компетентно
стей за НРК  

Знання  
Зн1 Концептуальні знання, 
набуті у процесі навчання та 
професійної діяльності, 
включаючи певні знання 
сучасних досягнень  
Зн2 Критичне осмислення 
основних теорій, принципів, 
методів і понять у навчанні 
та професійній діяльності  

Уміння  
Ум1 Розв'язання складних 
непередбачуваних задач і 
проблем у спеціалізованих 
сферах професійної 
діяльності та/або навчання, 
що передбачає збирання та 
інтерпретацію інформації 
(даних), вибір методів та 
інструментальних засобів, 
застосування інноваційних 
підходів  

Комунікація  
К1 Донесення до 
фахівців і нефахівців 
інформації, ідей, 
проблем, рішень та 
власного досвіду в 
галузі професійної 
діяльності  
К2 Здатність 
ефективно формувати 
комунікаційну 
стратегію  

Автономія та 
відповідальність  
АВ1 Управління 
комплексними діями або 
проектами, 
відповідальність за 
прийняття рішень у 
непередбачуваних умовах  
АВ2 Відповідальність за 
професійний розвиток 
окремих осіб та/або груп 
осіб здатність до 
подальшого навчання з 
високим рівнем 
автономності  

Загальні компетентності 
ЗК1    К1, К2 АВ1 
ЗК2  ЗН1, ЗН2  К1  
ЗК3  ЗН1, ЗН2 УМ1   
ЗК4  УМ1   
ЗК5  УМ1   
ЗК6   К1, К2  
ЗК7   К1, К2  
ЗК8 ЗН1 УМ1 К1 АВ2 
ЗК9  УМ1 К1 АВ1, АВ2 
ЗК10  ЗН1, ЗН2 УМ1   
ЗК11   УМ1 К2  
ЗК12   УМ1 К2  
ЗК13    К1, К2 АВ1 
ЗК14    К1, К2  АВ1  
ЗК15    К1, К2  АВ1  

Спеціальні (фахові) компетентності 
СК1  ЗН2  УМ1    
СК2    К2   
СК3    К2   
СК4   УМ1   
СК5  ЗН2   К2  
СК6     
СК7  ЗН1  УМ1    
СК8   УМ1   
СК9      
СК10    К1 АВ1 
СК11     АВ1 
СК12 ЗН1    
СК13   УМ1  АВ1 
СК14  ЗН1   К1  
СК15    К1  АВ2  
СК16  УМ1 К1  
СК17  УМ1 К1   



Таблиця 2 
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

Програмні результати 
навчання Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності   

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

ЗК
8 

ЗК
9 

ЗК
10

 

ЗК
11

 

ЗК
12

 

ЗК
13

 

ЗК
14

 

ЗК
15

 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

5 

С
К

6 

С
К

7 

С
К

8 

С
К

9 

С
К

10
 

С
К

11
 

С
К

12
 

С
К

13
 

С
К

14
 

С
К

15
 

С
К

16
 

С
К

17
 

Р 1.  Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 

+                                
Р 2.  Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми 
рухової активності для ведення здорового способу життя. 

 +                               
Р 3.  Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства.    + +    + +        + + +       +      
Р 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень.    +       + +    +         +  +    + + 
Р 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.                +  +        +       
Р 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.        +         +        +  +      
Р 7. Виявляти навички організаційного проектування.                + + + +            + + 
Р 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації.             +   + +   + + +    +     + + 
Р 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.                    +   +     +  +   
Р 
10. 

Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 
персоналу організації.           +        +   +           

Р 
11. 

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

Р 
12. 

Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 
функціонування організації.               +      + +       +  + + 

Р 
13.  

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

Р 
14.  

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

Р 
15.  

Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 
громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу 
до різноманітності та міжкультурності. 

            +        +         +   
Р 16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.         +  +                    + + 
Р 17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера.   +       +    +          +       + + 
Р18 Застосовувати методи стратегічного та поточного планування 

розвитку організацій, визначати пріоритети щодо функціонування 
промислових підприємств, зокрема машинобудівних, на 
внутрішньому і зовнішньому ринках.    +       + +     + + +   +     +    + + 



Таблиця 3 

 

Матриця зв’язків між обов’язковими компонентами та результатами навчання (компетентностями) 
 

Результати 
навчання 

ЗП
 1
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 2
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 3
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П

П
2 
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П
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4 
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П
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П
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П
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П
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П
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 1
9 

П
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20
 

П
П
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П
П
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П
П

23
 

П
П

24
 

П
П

25
 

П
П

26
 

П
П

27
 

Р 1     +            +       +    +        
Р 2 +    +            +  +     +    +        
Р 3             +     +          +  +      
Р 4     + + + + + + + + + +    + + + + + + + + + +   +  + + + + 
Р 5           +  + + + +      + +  + +      + + + + 
Р 6 +  +  + + +  + + + + + + + +  + + + + + +  + + +  +  + + + + + 
Р 7             +       +  +   + +      + + + + 
Р 8             + +    +    + +  + +   +   + + + + 
Р 9  +  +    +    + +               +  +      

Р 10     +      +  +         +        +      
Р 11  +   +    +   + +  + + +       + +     + +      
Р 12     +      + + + +   +  +  +    + +     + + + + + 
Р 13 + + + +   +       +            +  + +  + + + + + 
Р 14  +           +                 +    + + 
Р 15 +   + +   +           +     +     +       
Р 16 + + +  + + +  +  + + + + + +   + +     + +   +  + + + + + 
Р 17  + +  + + +  + + + + + +      + +     + + + + + + + + + + 
Р 18      +     + + + +  + + +    + +  + + + + + +  + + + + 

 
 

 



 
 

Таблиця 4.1 
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

ЗП1.Українсь
ка мова 

(3 кредити) 

ЗП 5 
Правознавство  

(4 кредити) 

ПП4.Бізнес-інформатика 
(9 кредитів) 

 

ПП 20. 
Самоменеджмент 
(3 кредити) 
 

ПП15. Управління якістю  
(4 кредити)  

ПП24.Управління 
персоналом 
 (5 кредити) 

ПП3. Статистика 
(4 кредити) 

 

ПП5. Економіка 
підприємства 

(4 кредити) 

В.К.1.5. 2 Вибіркова дисципліна Ділова іноземна мова 
(15 кредитів) 

 
ЗП 4. Іноземна мова 

(19 кредитів) 
  

ПП 11. Економічний аналіз  
(4 кредити) 

 

ПП16. Операційний 
менеджмент (4 кредити) 
 

ПП22 Рекламний 
менеджмент 
(3 кредити) 

 ВП2.8. ВК з професійної 
підготовки 
Дисципліна 8 
 (5 кредитів)  
 

ПП1. Економікс 
 (16 кредитів) 

ПП7. Менеджмент  
(9кредитів) 

 

ПП19. Управління 
конкурентоспроможніс
тю підприємства 
(4 кредити) 
 

ПП18. Стратегічний 
менеджмент 
(4 кредитів) 
 

ПП 25. Виробнича 
практика ІІ 
(6 кредитів)  
 

ЗП2. Вища математика 
(8,5 кредитів) 

ПП1.1 Курсова робота  
Мікроекономіка 

(2 кредити) 
 

ПП8. 
Бухгалтерський 

облік  (4 кредитів) 
 

ПП7.1 Курсова робота 
Менеджмент  
 (2 кредити) 

 

ВП2.2. ВК з професійної 
підготовки 
Дисципліна 2 
 (4 кредити) 

ПП18.1. Курсова робота 
Стратегічний менеджмент 
(2 кредити) 

ПП 26. Виконання 
кваліфікаційної роботи 
(6 кредитів) 

ЗП 3. 
Інформатика 
(8 кредитів) 

ПП2. Зв"язки з 
громадкістю  
(4 кредити) 

 

ПП14. Бізнес-
планування 

(4 кредити) 

ПП9. Фінанси 
(4 кредитів) 

ПП17. Державне управління 
та регулювання (4 кредити) 
 

ВП 2.3. ВК з 
професійної підготовки 
Дисципліна 3 
 (4 кредити) 

ВП2.5. ВК з професійної 
підготовки 
Дисципліна 5 
 (4 кредити) 

ПП 29. Захист 
кваліфікаційної роботи  
(5 кредитів) 

ПП12. 
Безпека 

життєдіяльно
сті 

(3 кредити) 

ПП13. Основи 
підприємництва 
(4 кредити) 
 

ПП10 
Міжнародна економіка  
(4 кредити) 

 

ПП6. Маркетинг 
(4 кредити) 

 

ВК1.4.Вибіркова дисципліна з 
блоку Б 
(3 кредити) 

ВП 2.4. ВК з 
професійної підготовки 
Дисципліна 4 
(4 кредити)  
 

ВП2.6. ВК з професійної 
підготовки 
Дисципліна 6 
 (4 кредити) 

ПП 23. 
Ознайомча 
практика 

(1,5кредити) 

ВК1.1 Вибіркова 
дисципліна з блоку 
А  (3 кредити) 

ВК1.2 Вибіркова 
дисципліна з блоку А  

(3 кредити) 

ВК1.3.Вибіркова 
дисципліна з блоку 

А  (3 кредити) 

ВП2.1 з професійної 
підготовки 
Дисципліна 1  
(4 кредитів) 

ПП26 Виробнича 
практика І 
(3 кредити) 

ВП2.7. ВК з професійної 
підготовки 
Дисципліна 7 
 (4 кредити) 

 

 Обов’язкові компоненти ОП 
загальної підготовки 

 Обов’язкові компоненти ОП професійної 
підготовки 

 Вибіркові компоненти 
«Soft skills» 

 Вибіркові компоненти 
Професійної підготовки (обираються 10 дисциплін з ) 

 
  



Таблиця 4.2. 
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 



3. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Основні принципи внутрішнього забезпечення якості освіти в ЕТІ: 

відповідальності; відповідності; адекватності; автономності; вимірюваності; 
академічної культури; відкритості. 

Основні процедури внутрішнього забезпечення якості освіти в ЕТІ: 
формалізація політики якості, стратегічних цілей, завдань постійного 
поліпшення якості; розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний 
перегляд освітніх програм; забезпечення підвищення кваліфікації 
педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників; забезпечення 
студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання здобувачів вищої 
освіти; забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу; забезпечення наявності інформаційних систем для 
ефективного управління освітнім процесом; забезпечення публічності 
інформації про освітні програми та ступені вищої освіти; забезпечення 
дотримання академічної доброчесності працівниками закладу вищої освіти та 
здобувачами вищої освіти; підготовка та проведення маркетингово-
моніторингових та соціально-психологічних досліджень для визначення 
потреб ринку праці, вимог стейкхолдерів вищої освіти, якості надання 
освітніх послуг і задоволеності якістю освітньої діяльності та якістю освіти; 
залучення стейкхолдерів вищої освіти (здобувачів вищої освіти, 
роботодавців, представників академічної спільноти тощо) до прийняття 
рішень за напрямами внутрішнього забезпечення якості; зовнішнє 
оцінювання якості діяльності ЕТІ, виконання Ліцензійних вимог, акредитації, 
інших процедур і заходів. 

 
 

4. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ 
БАЗУЄТЬСЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 
Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів 

та рекомендацій: 
1. Закон України «Про вищу освіту». 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 
2. Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-

19. 
3. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (у редакції від 02.07.2020 
р.). 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 "Перелік 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти" (редакція від 11.02.2017 р.). 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15 




