






1. Профіль освітньої програми «Менеджмент міжнародних компаній» зі 

спеціальності 073 Менеджмент 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального 

закладу  

Харківський національний університет міського господарства  

імені О.М. Бекетова 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр менеджменту  

Офіційна назва 

освітньої програми 

Менеджмент міжнародних компаній 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 3 роки 10 місяців 

 

Наявність 

акредитації 

- 

Цикл/рівень 

 

Перший (бакалаврський) рівень, НРК України – 7 рівень, 

FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень 

Вимоги до рівня 

освіти вступника 

Наявність повної загальної середньої освіти 

Мова(и) викладання Українська, англійська  

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.kname.edu.ua/  

2 – Мета освітньої програми 

 

підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні 

спеціалізовані задачі у сфері управління міжнародними компаніями та їх 

підрозділами на основі формування системи професійних 

компетентностей. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 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, антисипативного,  

антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо; функції, 

методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.   

Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи 

http://www.kname.edu.ua/


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 обгрунтування 

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 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Загальна освіта в галузі управління та адміністрування за 

спеціальністю 073 Менеджмент, освітньою програмою Менеджмент 

міжнародних компаній.  

Ключові слова: Менеджмент міжнародних компаній; управління 

структурними підрозділами міжнародних компаній; сучасні 

концепції менеджменту; прийняття управлінських рішень; 

інформаційні технології у менеджменті; міжнародний маркетинг; 

міжнародна економіка; міжнародне право управління персоналом; 

бренд-менеджмент міжнародних компаній;  міжнародні фінанси; 

електрона комерція; міжнародні економічні відносини; бізнес-

комунікації; підприємництво та start-up; стратегія виходу організації 

на міжнародні ринки; організаційно-економічна ефективність 

менеджменту міжнародних компаній. 

Особливості 

програми 

Навчальні дисципліни професійного спрямування за вибором студента 

викладаються англійською мовою 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Можливе працевлаштування у державних закладах та приватних 

компаніях на посади, пов’язані з менеджментом (управлінням). 

Професії (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора 

України: Класифікатор професій (ДК 003:2010): 

3436 Помічники керівників  

3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій  

3436.2 Помічники керівників виробничих та інших основних 

підрозділів  

3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату 

управління  

3436.9  Інші помічники  

3435 Організатори діловодства  

3435.1 Організатори діловодства (державні установи)  

3435.2  Організатори діловодства (види економічної діяльності) 

Подальше навчання Здобуття ступеня магістра. 



5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

студентсько-центроване навчання, самонавчання, навчання через 

виробничу практику 

Оцінювання письмові екзамени, захист курсових робіт, звітів з виробничої та 

переддипломної практик, кваліфікаційних  робот 

6 – Програмні компетентності 

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 та поведінкових наук 

Загальні 

компетентності (ЗК), 

визначені стандартом 

вищої освіти 

спеціальності 

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). 

Загальні 

компетентності 

(ЗКВ), визначені 

закладом вищої освіти 

ЗКВ  16. Комунікативна (вільне володіння українською мовою за 

професійним спрямуванням), а саме: практичне оволодіння 

ефективними риторичними прийомами, мистецтвом аргументації та 

красномовства, здатність здійснювати комунікацію у різних жанрах 

ораторського мистецтва для успішної майбутньої професійної 

діяльності 

ЗКВ  17. Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, 

моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 



розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 

розвитку суспільства, техніки і технологій 

ЗКВ  18. Здатність сформулювати систему знань про місто як 

цілісний організм, що охоплює три підсистеми: екологічну, технічну 

та соціальну 

ЗКВ  19. Здатність використовувати основні положення 

конфліктології та технології управління конфліктами в аналізі 

конфліктів 

ЗКВ  20. Здатність забезпечення захисту інтелектуальної власності 

ЗКВ  21. Здатність використовувати раціонально-критичне мислення 

для аналізу політичних подій сьогодення 

ЗКВ  22. Адекватно оцінювати результати власної діяльності, 

здійснювати корекцію власних індивідуально-психологічних 

особливостей, психологічно обґрунтовано здійснювати професійне 

спілкування 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

спеціальності (ФК),  

визначені стандартом 

вищої освіти 

спеціальності 

ФК 1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.  

ФК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища.  

ФК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.  

ФК 4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки 

між ними.  

ФК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через 

реалізацію функцій менеджменту,  

ФК 6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.  

ФК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний 

інструментарій менеджменту.  

ФК 8. Здатність планувати діяльність організації та управляти 

часом.  

ФК 9. Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань. ФК 

10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість 

та мотивувати персонал організації.  

ФК 11. Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління.  

ФК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення. 

 ФК 13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у 

професійній діяльності.  

ФК 14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у 

професійній діяльності.  

ФК 15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички. 



Спеціальні (фахові) 

компетентності 

спеціальності 

(ФКВ),  

визначені закладом 

вищої освіти 

ФКВ 16. Здатність обґрунтовувати й реалізовувати управлінські 

рішення в менеджменті міжнародних компаній. 

ФКВ  17. Здатність оцінювати ринки збуту продукції та послуг  

організацій в регіональному, національному та міжнародному 

контексті. 

ФКВ  18. Здатність організовувати бізнес у сфері міжнародних 

компаній та управляти ним. 

ФКВ  19. Здатність складати бюджети міжнародних компаній та 

контролювати їх реалізацію. 

ФКВ  20. Здатність управляти міжнародними компаніями 

ФКВ  21. Здатність визначати системи життєзабезпечення міст, 

організації, що функціонують в цих системах, як об’єкти управління. 

ФКВ 22. Здатність розуміти соціально-психологічні основи 

менеджменту організації та використовувати їх в професійній 

діяльності. 

ФКВ 23. Здатність розуміти економіку як систему зовнішнього 

середовища організації. 

ФКВ 24. Здатність виконувати аналіз господарської діяльності 

організації. 

ФКВ 25. Здатність до відображення інформації про господарські 

операції підприємців в бухгалтерському  та управлінському обліку, 

їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення. 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання (ПРН), 

визначені стандартом 

вищої освіти 

спеціальності 

ПРН 1. Знати свої права і 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 проектування 

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 у 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 

Програмні 

результати 

навчання (ПРНЗВ), 

визначені вищим 

навчальним закладом  

 

ПРНВ 18. Демонструвати знання систем життєзабезпечення міст, 

організацій, що функціонують в цих системах, як об’єктів 

управління. 

ПРНВ  19. Застосовувати соціально-психологічні методи в 

менеджменті організації. 

ПРНВ  20. Визначати вплив держави на економіку як систему 

зовнішнього середовища організації. 

ПРНВ  21. Визначати стан господарської діяльності організації на 

основі його аналізу.  

ПРНВ  22. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення й 

оцінювати результати їх реалізації в менеджменті міжнародних 

компаній  

ПРНВ  23. Оцінювати можливості ринків збуту продукції та послуг  

міжнародних компаній в регіональному, національному та 

міжнародному контексті. 

ПРНВ  24. Формулювати бізнес-ідеї, розробляти та реалізовувати 

бізнес-плани  у сфері міжнародних компаній 

ПРНВ  25. Складати бюджети міжнародних компаній та 

контролювати їх реалізацію. 

ПРНВ  26. Визначати основні функції управління міжнародними 

компаніями та знаходити рішення щодо їх реалізації. 

ПРНВ  27. Здійснювати професійну комунікацію: створювати 

комунікативні продукти, аналізувати комунікативну діяльність; 

адекватно реагувати на критику, генерувати та аргументувати нові 

ідеї; здійснювати комунікативний вплив на людей, спонукаючи їх до 

діяльності; доводити власні думки; виявляти, застосовувати 

інформаційно-комунікативні технології; розвивати навички 

міжособистої взаємодії в колективі 

ПРНВ  28. Аналізувати історичні факти і документи, які 

висвітлюють основні етапи історії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова; 

-  використовувати набуті знання з історії ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова для усвідомленого пошуку маловідомих і невідомих фактів 

з історії Університету, факультетів, кафедр, життя та науково-

педагогічної діяльності викладачів, життя студентської громади 



Університету у різні часи історичного минулого і залучення цих 

даних у навчальний процес; 

- формувати усвідомлене, обґрунтоване славетними сторінками 

історичної спадщини ХНУМГ ім. О. М. Бекетова почуття поваги до 

сумлінної і самовідданої праці попередніх поколінь викладачів і 

студентів Університету, гордості за вагомі досягнення у створенні 

потужної наукової, освітньої і матеріально-технічної бази 

Університету 

-  використовувати методи соціальних досліджень 

ПРНВ  29. Аналізувати особливості культурних процесів у 

сучасному світі 

- робити порівняльну характеристику основних культурних 

осередків сучасного світу; 

- аналізувати закономірності культурного розвитку людства; 

- проводити історичні паралелі між сучасною культурною ситуацією 

та історичним минулим 

ПРНВ 30. Аналізувати роль і значення сучасного міста в контексті 

глобальних і локальних викликів 

ПРНВ 31. Застосовувати навички управління конфліктами в 

професійній діяльності, засоби та стратегії їхнього регулювання та 

розв’язання 

ПРНВ 32. Володіти базовими методиками захисту інтелектуальної 

власності; застосовувати правила оформлення прав інтелектуальної 

власності 

ПРНВ 33. Застосовувати основні положення політичної науки при 

вирішенні професійних задач 

ПРНВ 34. Застосовувати категоріальний апарат психології в системі 

професійного навчання і практичної діяльності; враховувати основні 

психічні соціально-психологічні та психофізіологічні прояви 

особистості; сприймати науково обґрунтовану психологічну 

інтерпретацію структурних елементів психіки особистості; 

усвідомлювати власну психічну сферу; аналізувати різноманітні 

види діяльності 

ПРНВ 35. Розуміти особливості практики здійснення обліку, 

аналізу, контролю, оподаткування діяльності підприємницької 

діяльності 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Якісний рівень професійної підготовки бакалаврів забезпечується 

кваліфікованим науково-педагогічним складом кафедри, до якого 

входять доктори та кандидати наук, професори, доценти, до 

викладання спеціальних фахових дисциплін залучаються практики, 

які очолюють структурні підрозділи міжнародних компаній і мають 

значний досвід роботи в сфері міжнародної діяльності. П’ять  

викладачі мають сертифікат про володіння англійською мовою на 

рівні В-2; два викладачі мають сертифікат про володіння польською 

мовою на рівні В-2,  вісім викладачів пройшли міжнародне 

стажування.  

Матеріально- Лекційні заняття проводяться в аудиторіях з мультимедійним 



технічне 

забезпечення 

обладнанням. Практичні заняття проводяться в спеціалізованих 

комп’ютерних класах із застосуванням інформаційно-

комунікаційного обладнання, використовуються інформаційні 

системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті: 

Багато з цих продуктів вже впроваджені або активно 

впроваджуються в освітній процес: MS Project, Teamwork, TeamLab., 

Open Workbench., GanttProject, dotProject., Outlook, OneNote,  

EverNote, Nirvana, Wunderlist, Toggl, MS Office, Office 365, 

Документ. онлайн, AllFusion Process Modeler 7, MS Visio, MS 

PowerPoint, MS Sway, Libre office.Impress, FreeMind, Mind42, ViSta, 

MacANOVA,. Matrixer.   

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Усі освітні компоненти освітньої програми Менеджмент 

міжнародних компаній забезпечені такими навчально-методичними 

матеріалами: підручники; навчальні посібники; конспекти лекцій; 

методичні вказівки та рекомендації; індивідуальні завдання; 

збірники ситуаційних завдань (кейсів); приклади розв’язування 

типових задач чи виконання типових завдань; комп’ютерні 

презентації; ілюстративні матеріали; каталоги ресурсів тощо. 

Усі навчально-методичні матеріали доступні для студентів у 

читальних залах наукової бібліотеки 

http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/, в тому числі у залі 

інформаційного сервісу, обладнаному комп’ютерами з доступом до 

мережі Інтернет та локальної мережі Університету, у цифровому 

репозиторію http://eprints.kname.edu.ua, на порталі Центру 

дистанційного навчання http://cdo.kname.edu.ua/  

  

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Відповідно до Положення про академічну мобільність студентів, 

аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових 

працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Угода про співпрацю між ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та: 

- Лодзінським технічним університетом (Польща), угода № 89  

від жовтеня 2017 р.  

- Університетом Нової Гориці (Словенія), угода № 88  

від 12.10. 2017 р. 

- Близькосхідним Технічним Університетом (Туреччина, м. Анкара), 

угода № 69 від 28.03. 2016 р. 

- Університетом імені Арістотеля (Греція, м. Салоніки), угода № 75 

від 22.02.2018 р. 

- Естонським університетом природничих наук ( м. Тарту), угода 

№ 90 від 10.10. 2017 р.  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Відповідно до Правил прийому на навчання до  

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

 

http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://eprints.kname.edu.ua/
../../../../../AppData/Local/Temp/Центру%20дистанційного%20навчання
../../../../../AppData/Local/Temp/Центру%20дистанційного%20навчання
http://cdo.kname.edu.ua/
https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2019/Pravyla_pryomy_111.PDF
https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2019/Pravyla_pryomy_111.PDF


2. Перелік компонент освітньої-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1. Перелік компонент освітньої програми  

 

Код н/д 

Компоненти освітньої 

програми  

(навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Змістові модулі 

1 2 3 4 5 

Обов’язкова частина 

ОК 1. Філософія 4,0 екзамен ЗМ 1. Історія філософії.  

ЗМ 2. Онтологія. Гносеологія.  

ЗМ 3. Соціальна філософія. 

ОК 2. Українські історико-

гуманітарні студії 

3,0 залік ЗМ1.Суспільно-

історичні особливості формування гумані

тарного простору в Україні  

ЗМ 2.Історико-культурні візії 

гуманітарної складової українського 

минулого 

ОК 3. Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

3,0 залік ЗМ 1. Законодавчі та нормативно-

стильові основи професійного мовлення. 

Наукова комунікація як складова фахової 

діяльності. 

ЗМ 2. Професійна комунікація. 

ОК 4. Іноземна мова  7,0 залік 

екзамен 

Модуль 1. Іноземна мова в соціальному 

аспекті. 

ЗМ 1. – Іноземна мова у повсякденному 

житті. 

ЗМ 2. – Іноземна мова у вирішенні 

сучасних проблем соціуму. 

ЗМ 3. – Іноземна мова в освітньому 

просторі. 

 

Модуль 2. Іноземна мова в 

інформаційно-комунікаційному просторі 

ЗМ 4. – Міжкультурна комунікація в 

епоху глобалізації. 

ЗМ 5. – Використання іноземної мови в 

роботі з інформаційно-комунікаційними 

технологіями. 

ЗМ 6. – Іноземна мова у професійному 

середовищі. 

ОК 5. Теорія і практика 

правозастосування 

3,0 залік ЗМ 1. Правові основи громадянського 

суспільства 

ЗМ 2. Загальні засади реалізації 

конституційних прав і свобод людини та 

громадянина в Україні  



ЗМ 3. Механізми захисту конституційних 

прав і свобод людини та громадянина 

ОК 6. Право 

(Адміністративне 

право. Трудове право. 

Господарське право) 

5,0 залік ЗМ1. Адміністративне право.  

ЗМ 2. Трудове право.  

ЗМ 3. Господарське право. 

ОК 7. Практикум з 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій 

3,0 залік ЗМ 1 Сучасні мережеві технології 

обробки та подання інформації в MS 

Office 

ЗМ 2 Пошук та узагальнення інформації з 

різних джерел з використанням 

інформаційних і комунікаційних 

технологій 

ЗМ 3 Сучасні засоби оформлення 

інформаційного контенту та розміщення 

інформації у хмарному сховищі даних 

(Microsoft Azure) 

ОК  8. Безпека 

життєдіяльності та 

основи охорони праці 

3,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Безпека життєдіяльності. 

ЗМ 2. Основи охорони праці. 

ОК 9. Вища та прикладна 

математика (Вища 

математика) 

5,0 екзамен ЗМ 1. Лінійна алгебра. Елементи 

векторної алгебри та аналітичної 

геометрії. 

ЗМ 2. Вступ до математичного аналізу. 

Диференціальне числення функції однієї 

змінної. Функції багатьох змінних. 

ЗМ 3. Інтегральне числення функції 

однієї змінної. Диференціальні рівняння. 

Ряди. 

ОК 10. Вища та прикладна 

математика (Теорія 

ймовірності та 

математична 

статистика. 

Математичне 

програмування) 

4,0 екзамен ЗМ 1. Теорія йомовірностей. 

ЗМ 2. Математична статистика. 

ЗМ 3. Математичне програмування 

ОК 11. Вища та прикладна 

математика 

(Дослідження 

операцій) 

3,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Основні поняття та визначення 

дослідження операцій. 

ЗМ 2. Теорія масового обслуговування і 

ігор. 

ЗМ 3. Сітьове планування та 

моделювання бізнес-процесів. 

ОК 12. Інформаційні системи 

та технології 

4,0 екзамен ЗМ 1. Основні поняття та принципи 

організації електронного бізнесу. 

ЗМ 2. Інструментальне забезпечення 

електронного бізнесу. 

ЗМ 3. Прикладні аспекти електронного 

бізнесу. 

ОК 13. Статистика 

 

4,0 екзамен ЗМ 1. Методологічні основи статистики. 

ЗМ 2. Статистичний аналіз даних. 



ЗМ 3.Соціально-економічна статистика. 

ОК 14. Соціологія 4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Загальні питання теорії соціології 

ЗМ 2. Суспільство як соціальна система 

ЗМ 3. особистість в системі культури 

ОК 15. Економічна теорія 

(Основи економічної 

теорії. 

Макроекономіка) 

4,0 екзамен ЗМ 1. Загальні основи соціально-

економічного розвитку 

ЗМ 2. Теоретичні аспекти 

макроекономічного аналізу 

ЗМ Держава в системі  

макроекономічного регулювання 

ОК 16. Економічна теорія 

(Мікроекономіка) 

4,0 екзамен ЗМ 1. Основи мікроекономічного аналізу.  

ЗМ 2. Мікроекономічна рівновага на 

ринках досконалої конкуренції 

ЗМ 3. Особливості рівноваги на ринках 

недосконалої конкуренції 

ОК 17. Державне та 

регіональне 

управління 

4,0 екзамен ЗМ 1. Теоретико-методологічні засади 

державного та регіонального управління. 

ЗМ 2. Конституційні засади побудови 

структур державного управління в 

Україні 

ЗМ 3. Менеджмент органу державної 

влади. 

ОК 18.1 Менеджмент і 

адміністрування 

(Теорія організації) 

5,0 екзамен ЗМ 1. Загальна теорія організації 

ЗМ 2. Функціонування організації 

ЗМ 3. Розвиток організації 

ОК 18.2 Менеджмент і 

адміністрування 

(Менеджмент) 

4,0 екзамен ЗМ 1. Теоретичні основи менеджменту. 

ЗМ 2. Функції та процеси менеджменту.  

ЗМ 3. Лідерство, комунікації, контроль та 

ефективність управління. 

ОК 18.3 Курсова робота 

"Менеджмент" 

2,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Теоретичний розділ. 

ЗМ 2. Аналітичний розділ. 

ЗМ 3. Практика застосування 

теоретичних основ і аналітичних 

результатів в менеджменті організації. 

ОК 18.4 

 

Менеджмент і 

адміністрування 

(Операційний 

менеджмент) 

5,0 екзамен ЗМ 1. Теоретичні засади операційного 

менеджменту. 

ЗМ 2. Управління операційною 

діяльністю.    

ЗМ 3. Проектний підхід до управління 

операційною системою. 

ОК 18.5 Менеджмент і 

адміністрування 

(Управління 

персоналом) 

4,0 екзамен ЗМ 1. Система управління персоналом  

ЗМ 2. Функція організації в управлінні 

персоналом   

ЗМ 3. Розвиток персоналу та його вплив 

на ефективність діяльності організації   

ОК 18.6 Курсова робота 

"Управління 

персоналом" 

2,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Теоретичний розділ. 

ЗМ 2. Аналітичний розділ.  

ЗМ 3. Проектний розділ 

ОК 18.7 Менеджмент і 5,0 екзамен ЗМ 1. Самоменеджмент як технологія 



адміністрування 

(Самоменеджмент) 

самоорганізації особистості.  

ЗМ 2. Самоактуалізація особистості 

менеджера   

ЗМ 3. Розвиток менеджерського 

потенціалу 

ОК 18.8 Менеджмент і 

адміністрування 

(Управління 

інноваціями) 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Теоретичний базис управління 

інноваціями. 

ЗМ 2. Організаційне забезпечення 

інноваційної діяльності. 

ЗМ 3. Управління процесом 

інноваційного розвитку 

ОК 18.9 Менеджмент і 

адміністрування 

(Стратегічне 

управління) 

4,0 екзамен ЗМ 1. Сутність, концепція та механізм 

стратегічного управління. 

ЗМ 2. Основні стратегії розвитку 

підприємства, реалізація стратегії. 

ЗМ 3. Управління стратегічною позицією 

підприємства 

ОК 18.10 Курсова робота 

"Стратегічне 

управління" 

2,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Оцінка стратегічного потенціалу 

підприємства та визначення його 

конкурентного статусу. 

ЗМ 2. Визначення оптимальної стратегії 

підприємства. 

ОК 18.11 Менеджмент і 

адміністрування 

(Адміністративний 

менеджмент) 

6,0 екзамен ЗМ 1. Теоретичні засади 

адміністративного менеджменту. 

ЗМ 2. Технологія адміністративного 

менеджменту. 

ЗМ 3. Методи та управлінські рішення в 

адміністративному менеджменті. 

ОК 19. Основи наукових 

досліджень 

 4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Теоретичні засади науки та 

наукових досліджень  

ЗМ 2. Методологічні основи наукового 

знання і твор3. Економічний 

інструментарій проведення наукових 

досліджень 

ОК 20. Фінанси, гроші та 

кредит 

4,0 екзамен ЗМ 1. Гроші і кредит.  

ЗМ 2. Загальнотеоретичні основи 

фінансів.  

ЗМ 3. Сфери та ланки фінансової 

системи. 

ОК 21. Економіка і фінанси 

підприємства 

4,0 екзамен ЗМ 1. Економічні засади функціонування 

підприємства в системі ринкових 

відносин. Економічні основи виробничої 

діяльності підприємства. 

ЗМ 2. Ресурсне забезпечення діяльності 

підприємства. Економічні результати 

господарсько-фінансової діяльності 

підприємства. 



ЗМ 3. Інтегральна оцінка стану 

підприємства. Розвиток підприємства та 

забезпечення його економічної безпеки. 

ОК 22. Облік і аудит 4,0 екзамен ЗМ 1. Теоретичні основи, методи та 

організація бухгалтерського обліку. 

ЗМ 2. Теоретичні основи, методи та 

організація аудиту. 

ЗМ 3. Інформаційні ресурси обліку і 

аудиту в управлінні підприємством 

ОК 23. Маркетинг 4,0 екзамен ЗМ 1. Теоретичні основи маркетингу. 

ЗМ 2. Методологічні та інформаційні 

основи маркетингу. 

ЗМ 3. Комплекс маркетингу: сутність та 

зміст. 

ОК 24. Логістика 4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Концептуальні засади логістики. 

ЗМ 2. Логістичні системи. Логістичний 

менеджмент. 

ЗМ 3. Складська і транспортна логістика. 

ОК 25. Міжнародні 

економічні відносини 

та зовнішньо-

економічна діяльність 

підприємства 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Формування та характеристика 

системи міжнародних економічних 

відносин 

ЗМ 2. Зовнішньоекономічна діяльність: 

сутність та роль у розвитку національної 

економіки 

ЗМ 3. Система регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

ОК 26. Вступ до 

менеджменту 

3,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Основи управління  міжнародними 

компаніями 

ЗМ 2. Менеджер – адміністратор сучасної 

організації 

ОК 27. Соціально-

психологічні основи 

менеджменту 

4,0 екзамен ЗМ 1. Соціально-психологічні аспекти 

управління в організаціях 

ЗМ 2. Соціальні та психологічні методи 

керівництва 

ЗМ 3. Психологічне забезпечення 

ефективного менеджменту 

ОК 28. Державне 

регулювання 

економіки  

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Теоретичні основи державного 

регулювання економіки та механізм 

реалізації соціально-економічної 

політики 

ЗМ 2. Державне регулювання 

господарських процесів та державного 

фінансового механізму 

ЗМ 3. Програмування і прогнозування в 

системі державного регулювання 

економіки та інших сфер діяльності   



ОК 29. Аналіз господарської 

діяльності 

5,0 екзамен ЗМ 1. Теорія аналізу господарської 

діяльності підприємств. 

ЗМ 2. Особливості проведення аналізу на 

підприємствах  

ОК 30. Навчальна практика 

"Вступ до фаху" 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Організація вищої освіти в Україні 

та навчально-виховного процесу у ВНЗ. 

ЗМ 2. Сутність спеціальності «менеджер» 

та особливості її підготовки. 

ЗМ 3. Специфіка менеджменту та 

адміністрування підприємств різних 

форм власності та організаційно-

правових форм господарювання. 

ОК 31. Виробнича практика 

1 

 

 

4,0 диф. 

залік 

 

ЗМ 1. Ознайомлення з підприємством 

(організацією) - об'єктом практики 

ЗМ 2. Аналіз основних функцій 

менеджменту на підприємстві 

ЗМ 3. Основна (операційна) діяльність 

підприємства (організації) 

ОК 32. Виробнича практика 

2 

 

3,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Управління підприємством 

(організацією) за основними напрямами 

діяльності 

ЗМ 2. Управління обліково-фінансовою 

діяльністю 

ОК 33. Переддипломна 

практика 

3,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Загальна характеристика 

підприємства (організації), системи 

управління. 

ЗМ 2. Аналіз господарської діяльності 

підприємства (організації), розробка 

пропозицій щодо її вдосконалення. 

ОК 34. Квалікаційна робота 12,0  ЗМ 1. Теоретичний розділ. 

ЗМ 2. Аналітичний розділ. 

ЗМ 3.Проектний розділ. 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180,0  

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Блок В1 

ВК 1. Ділова іноземна мова 4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1.  Основи ділової комунікації 

ЗМ 2. Ділова термінологія та 

документація 

ЗМ 3. Ділове усне та письмове 

спілкування 

ВК 2. Професійна риторика 4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Риторика у професійному 

спілкуванні 

ЗМ 2. Наукова риторика 

ЗМ 3. Мистецтво ефективної професійної 

комунікації 

ВК 3. Історична спадщина 

ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Основні етапи історії ХНУМГ імені 

О. М. Бекетова у довоєнний період  

ЗМ 2. Основні етапи історії ХНУМГ імені 



О. М. Бекетова у повоєнний період (до 

кінця 80-х років ХХ ст.) 

ЗМ 3. ХНУМГ імені О. М. Бекетова на 

сучасному етапі розвитку: досягнення і 

перспективи 

ВК 4.  Культурологія 4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Культура як соціальний феномен 

ЗМ 2. Порівняльний аналіз культур 

ЗМ 3. Основні культурологічні теорії 

ВК 5. Місто як соціальна 

система 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Генеза міста 

ЗМ 2. Міський соціум 

ЗМ 3. Місто в сучасному світі 

ВК 6. Іноземна мова 

професійного 

спрямування 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Введення до професійної галузі. 

Збирання і обробка  інформації з 

письмових джерел 

ЗМ 2 Мовні моделі письмового 

професійного спілкування 

ЗМ 3. Мовні моделі усної професійної 

комунікації 

ВК 7. Конфліктологія 4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Теоретичні засади конфліктології 

ЗМ 2. Загальна теорія конфлікту 

ЗМ 3. Управління конфліктами 

ВК 8. Інтелектуальна 

власність 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Система інтелектуальної власності 

ЗМ 2. Економіка інтелектуальної 

власності 

ЗМ 3. Договори у сфері інтелектуальної 

власності 

ВК 9. Політологія 4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Генезис, сутність і зміст політики 

ЗМ 2. Політичні інститути 

ЗМ 3. Сучасні ідейно-політичні течії 

ВК 10. Психологія 4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Пізнавальні процеси та емоційна 

сфера особистості 

ЗМ 2. Індивідуально-психологічні 

особливості людини 

ЗМ 3. Особистість у професійній 

діяльності 

Блок С1 - Підприємництво та організація бізнесу 

ВК С 1.1 Підприємництво та 

start-up 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1.Основи підприємницької діяльності 

ЗМ 2. Стоворення та функціонування 

start-up 

ЗМ 3. Методи просування та джерела 

фінансування бізнесу 

ВК С 1.2. Європейські 

стандарти бізнес-

планування 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Бізнес-планування в європейському 

вимірі економічного розвитку 

ЗМ 2. Теоретико-методичні основи 

формування європейських стандартів 

бізнес-планування 

ЗМ 3. Бізнес-планування в рамках 

європейських програм техніко-

економічної допомоги 

ВК С 1.3. Державне 4,0 диф. ЗМ 1.Місце і роль малого бізнесу у 



регулювання 

діяльності суб’єктів 

малого бізнесу 

залік національній економіці  

ЗМ 2. Державне регулювання та система 

підтримки малого підприємництва. 

ЗМ 3. Галузеві особливості 

функціонування та державного 

регулювання діяльності суб'єктів малого 

бізнесу 

Блок С2 - Маркетинговий менеджмент 

ВК С 2.1 PR та рекламні 

технології 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Паблік рилейшнз 

ЗМ 2. Рекламні технології 

ЗМ 3. PR- та рекламна продукція 

ВК С 2.2 Поведінка споживача 4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Поведінка покупців на споживчому 

ринку 

ЗМ 2. Поведінка організації-споживача 

ЗМ 3. Теоретичні основи управління 

споживчою лояльністю 

ВК С 2.3 Стратегія виходу 

організації на 

міжнародні ринки 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Особливості маркетингової 

діяльності організації в міжнародному 

середовищі. 

ЗМ 2. Дослідження міжнародних ринків. 

ЗМ 3. Маркетингові технології 

становлення міжнародної діяльності. 

Блок С3 - Іноземна мова 

ВК С 3.1 
Іноземна мова 

(спец.курс)  

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Людина і суспільство 

ЗМ 2. Студентське життя 

ЗМ 3. Дозвілля та подорожі 

ВК С 3.2 Іноземна мова 

(спец.курс)  

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Сучасний світ моди, відпочинку та 

телебачення 

ЗМ 2. Клімат та погодні умови 

ЗМ 3. Людина та успіх 

ВК С 3.3. Іноземна мова 

(спец.курс)  

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Здоров’я та спорт. 

ЗМ 2. Ресторани та національні кухні 

ЗМ 3. Людина та природа. Захист 

навколишнього середовища 

Блок С4 - Фінансові розрахунки, облік та оподаткування бізнесу 

ВК С 4.1 Основи 

оподаткування 

бізнесу 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Єдиний податок - умови 

застосування, групи платників, 

особливості нарахування та сплати 

ЗМ 2. Податок на додану вартість - 

особливості нарахування та сплати,  

ЗМ 3. Оподаткування робітників - ЄСВ, 

податок на доходи фізичних осіб 

ВК С 4.2 Облік 

підприємницької 

діяльності 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Основи організації обліку.  

ЗМ 2. Документальне відображення 

операцій 

ЗМ 3. Звітність 

ВК С 4.3 Фінансові розрахунки 

та бюджетування 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Основи фінансових розрахунків 

ЗМ 2. Бюджетування 

ЗМ 3. Контроль результатів діяльності 

Блок С5 - Управління міжнародним бізнесом (International Business Management) 

ВК С 5.1 Бізнес-комунікації 4,0 диф. ЗМ 1. Теоретичні основи бізнес-



(Business 

Communication) 

залік комунікацій 

ЗМ 2. Віди комунікацій 

ЗМ 3. Інформаційний процес 

ВК С 5.2 Міжнародний 

маркетинг (Global 

marketing) 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Сучасна концепція міжнародного 

маркетингу. 

ЗМ 2. Міжнародні маркетингові 

дослідження. 

ЗМ 3. Міжнародний маркетинговий 

комплекс. 

ВК С 5.3 Міжнародні бізнес-

стратегії (International 

business strategies) 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Концепція міжнародних бізнес-

стратегій 

ЗМ 2. Стратегічне управління в 

багатонаціональних компаніях 

ЗМ 3. Інституційний та культурний 

контекст міжнародного бізнесу 

Блок П1 

ВК П 1.1 Теорія економічного 

аналізу 

4,0 екзамен ЗМ 1. Теоретичні основи економічного 

аналізу. 

ЗМ 2. Інформаційне забезпечення 

економічного аналізу  

ЗМ 3. Методи економічного аналізу 

ВК П 1.2 Бізнес-планування 

 

4,0 екзамен ЗМ 1. Теоретичні й практичні основи 

бізнес-планування. 

ЗМ 2. Ситуаційні особливості 

обґрунтування бізнес-плану. 

ЗМ 3. Оцінка ефективності реалізації 

бізнес-плану 

ВК П 1.3 Менеджмент 

міжнародних 

організацій 

4,0 екзамен ЗМ 1. Теоретико-методологічні основи 

менеджменту міжнародних організацій 

ЗМ 2. Функції менеджменту міжнародних 

організацій 

ЗМ 3. Інформаційне забезпечення 

прийняття управлінських рішень в 

менеджменті міжнародних організацій 

ВК П 1.4. Організація 

підприємницької 

діяльності 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1.Організаційно-правові  форми 

підприємницької діяльності.  

ЗМ 2. Засади здійснення підприємницької 

діяльності 

ЗМ 3. Startup проекти 

ВК П 1.5. Управлінські рішення 4,0 екзамен ЗМ 1. Теоретико-методологічні основи 

розробки, прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 

ЗМ 2. Економіко-математичне 

моделювання прийняття управлінських 

рішень. 

ЗМ 2. Обґрунтування управлінських 

рішень. 

ВК П 1.6. Контролінг 4,0 екзамен ЗМ 1.Концепція контролінгу та 

організаційно-методичні основи його 

створення і функціонування на 

підприємстві. 



ЗМ 2.Системи обліку витрат на 

підприємстві 

ЗМ 3.Аналіз релевантної інформації для 

прийняття управлінських рішень та облік 

по центрам відповідальності 

ВК П 1.7. Бренд-менеджмент 

міжнародних 

компаній 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Правові засади, сутність, види та 

стратегії бренд-менеджменту 

міжнародних компаній 

ЗМ 2. Особливості  розробки сильного 

бренду міжнародних компаній 

ЗМ 3. Система бренд-менеджменту 

міжнародних компаній 

та архітектура  брендингу 

ВК П 1.8. Європейська 

інтеграція та 

міжнародні відносини 

4,0 екзамен ЗМ 1. Процеси економічної і політичної 

інтеграції 

ЗМ 2. Основи устройства ЄС 

ЗМ 3. Досвід євроінтеграції країн - членів 

ЄС 

ВК П 1.9. Інформаційні 

технології 

електронного бізнесу 

4,0 диф. 

залік 
ЗМ 1. Основні поняття та 

принципи організації електронного 

бізнесу. 

ЗМ 2. Інструментальне забезпечення 

електронного бізнесу. 

ЗМ 3. Прикладні аспекти електронного 

бізнесу. 

ВК П 1.10 Міжнародні фінанси 4,0 екзамен ЗМ 1. Система міжнародних фінансів та 

особливості функціонування 

міжнародного фінансового ринку. 

ЗМ 2. Світова валютно-фінансова система 

та міжнародні фінансові інституції. 

ЗМ 3. Міжнародні розрахунки та їх 

організаційні засади. 

Блок П2 

ВК П 2.1 Теорія економічного 

аналізу 

4,0 екзамен ЗМ 1. Теоретичні основи економічного 

аналізу. 

ЗМ 2. Інформаційне забезпечення 

економічного аналізу 

ЗМ 3. Методи економічного аналізу 

ВК П 2.2 Бізнес-планування 4,0 екзамен ЗМ 1. Теоретичні й практичні основи 

бізнес-планування. 

ЗМ 2. Ситуаційні особливості 

обґрунтування бізнес-плану. 

ЗМ 3. Оцінка ефективності реалізації 

бізнес-плану 

ВК П 2.3 Менеджмент 

організацій міського 

господарства 

4,0 екзамен ЗМ 1. Міське господарство як складова 

системи життєзабезпечення 

ЗМ 2. Менеджмент систем 

життєзабезпечення міста 

ЗМ 3. Менеджмент комунальних послуг 

ВК П 2.4. Організація 

підприємницької 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1.Організаційно-правові  форми 

підприємницької діяльності.  



діяльності ЗМ 2. Засади здійснення підприємницької 

діяльності 

ЗМ 3. Startup проекти 

ВК П 2.5. Управлінські рішення 4,0 екзамен ЗМ 1. Теоретико-методологічні основи 

розробки, прийняття та реалізації 

управлінських рішень. 

ЗМ 2. Економіко-математичне 

моделювання прийняття управлінських 

рішень. 

ЗМ 2. Обґрунтування управлінських 

рішень. 

ВК П 2.6. Контролінг 4,0 екзамен ЗМ 1.Концепція контролінгу та 

організаційно-методичні основи його 

створення і функціонування на 

підприємстві. 

ЗМ 2.Системи обліку витрат на 

підприємстві 

ЗМ 3.Аналіз релевантної інформації для 

прийняття управлінських рішень та облік 

по центрам відповідальності 

ВК П 2.7. Бренд-менеджмент 4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Правові засади, сутність, види та 

стратегії бренд-менеджменту 

ЗМ 2. Особливості  розробки сильного 

бренду 

ЗМ 3. Система бренд-менеджменту та 

архітектура  брендингу 

ВК П 2.8. Комунікативний 

менеджмент 

4,0 екзамен ЗМ 1. Вступ до комунікативного 

менеджменту. 

ЗМ 2. Комунікативний менеджмент як 

бізнес-процес. 

ЗМ 3. Система внутрішніх і зовнішніх 

комунікацій організації 

ВК П 2.9. Інформаційні 

технології 

електронного бізнесу 

4,0 диф. 

залік 

ЗМ 1. Основні поняття та 

принципи організації електронного 

бізнесу. 

ЗМ 2. Інструментальне забезпечення 

електронного бізнесу. 

ЗМ 3. Прикладні аспекти електронного 

бізнесу. 

ВК П 2.10. Маркетингова 

діяльність 

підприємства 

4,0 екзамен ЗМ 1. Ціна як основна складова 

маркетингової діяльності підприємства 

ЗМ 2. Ціноутворення в умовах ринкової 

економіці. 

ЗМ 3. Галузеві особливості 

ціноутворення. 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 60,0 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ПРОГРАМИ 240,0 

 



2.2. Структурно-логічна схема  

Опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми за семестрами. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обов’язкова частина 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

(залік)  

3 кр 

 

Українські 

історико-

гуманітарні 

студії 

(залік)  

3 кр 

 

Філософія  

(екзамен)  

4 кр 

Менеджмент і 

адміністрування 

(Самоменеджмент 

(екзамен) 

5 кр 

Менеджмент і 

адміністрування 

(Управління 

персоналом) 

(екзамен) 

4 кр 

Безпека 

життєдіяльності та 

основи охорони 

праці 

(диф.залік)  

3 кр 

 

Менеджмент і 

адміністрування 

(Стратегічне 

управління) 

(екзамен) 

4 кр 

Менеджмент і 

адміністрування 

(Адміністративний 

менеджмент) 

(екзамен) 

6 кр 

Іноземна мова 

(залік)  

3 кр 

 

Іноземна мова 

(екзамен)  

4 кр  

Право 

(Адміністративн

е право. Трудове 

право. 

Господарське 

право)  

(залік) 

5 кр 

Менеджмент і 

адміністрування 

(Операційний 

менеджмент) 

(екзамен) 

5 кр 

Курсова робота 

"Управління 

персоналом" 
(диф.залік) 

2 кр 

Менеджмент і 

адміністрування 

(Управління 

інноваціями) 

(диф.залік)  

4 кр 

Курсова робота 

"Стратегічне 

управління" 

(диф.залік) 

2 кр 

Аналіз 

господарської 

діяльності  

(екзамен) 

5 кр 

Вища та прикладна 

математика (Вища 

математика)  

(екзамен)  

5 кр 

Вища та 

прикладна 

математика 

(Теорія 

ймовірності та 

математична 

статистика. 

Математичне 

програмування) 

(екзамен) 

4 кр 

Статистика 

(екзамен) 

4 кр 

Фінанси, гроші 

та кредит  

(екзамен) 

4 кр 

Економіка і фінанси 

підприємства  

(екзамен) 

4 кр 

Облік і аудит 

(екзамен) 

4 кр 

Державне 

регулювання 

економіки  

(диф.залік) 

4 кр 

Переддипломна 

практика 

(диф. залік) 

3 кр 

Інформаційні 

системи та 

технології  

(екзамен) 

4 кр 

Практикум з 

інформаційних 

та 

комунікаційних 

технологій 

(залік) 

3 кр 

Державне та 

регіональне 

управління  

(екзамен) 

4 кр 

Міжнародні 

економічні 

відносини та 

зовнішньо-

економічна 

діяльність 

підприємства 

(диф. залік) 

4 кр 

Основи наукових 

досліджень  

(диф.залік) 

4 кр 

Маркетинг 

(екзамен) 

4 кр 

 Кваліфікаційна 

робота 

12 кр 



Соціологія  

(диф.залік) 

4 кр 

Економічна теорія 

(Мікроекономіка) 

(екзамен) 

4 кр 

Менеджмент і 

адміністрування 

(Менеджмент) 

(екзамен) 

4 кр 

Виробнича 

практика 1 

(диф. залік) 

4 кр 

 Виробнича 

практика 2  

(диф. залік) 

3 кр 

  

Економічна теорія 

(Основи економічної 

теорії. 

Макроекономіка) 

(екзамен) 

4 кр 

Менеджмент і 

адміністрування 

(Теорія 

організації) 

(екзамен) 

5 кр 

Курсова робота 

"Менеджмент" 

(диф.залік) 

2 кр 

Логістика 

(диф. залік) 

4 кр 

 

    

Вступ до 

менеджменту  

(диф.залік) 

3 кр 

Теорія і 

практика 

правозастосуван

ня  

(залік) 

3 кр 

Вища та 

прикладна 

математика 

(Дослідження 

операцій) 

(диф. залік) 

3 кр 

     

Соціально-

психологічні основи 

менеджменту  

(екзамен) 

4 кр 

Навчальна 

практика "Вступ 

до фаху" 

(диф. залік) 

4 кр 

      

Вибіркова частина 

  Одна на вибір Одна на вибір Один блок на вибір  

Ділова 

іноземна мова 

або  

Професійна 

риторика 

або 

Історична 

спадщина 

ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова 

або 

Культурологія  

або  

Місто як 

Іноземна мова 

професійного 

спрямування або 

Конфліктологія 

або 

Інтелектуальна 

власність  

або 

Політологія 

або 

Психологія 

(диф. залік) 

4 кр 

 

Блок С1 - Підприємництво та організація бізнесу  

Підприємництво та 

start-up (диф.залік)  

4 кр 

Європейські 

стандарти бізнес-

планування 

(диф.залік)  

4 кр 

Державне 

регулювання 

діяльності суб’єктів 

малого бізнесу  

(диф.залік) 

 4 кр 

 

 

Блок С2 - Маркетинговий менеджмент середовища  

PR та рекламні 

технології 

(диф.залік)  

4 кр 

Поведінка 

споживача 

(диф.залік)  

4 кр 

 

Стратегія виходу 

організації на 

міжнародні ринки 

(диф.залік)  

4 кр  



соціальна 

система (диф. 

залік) 

4 кр 

 

Блок С3 – Іноземна мова 

Іноземна мова (спец. 

курс) (диф.залік)  

4 кр 

Іноземна мова 

(спец. курс) 

(диф.залік) 

4 кр 

Іноземна мова (спец. 

курс) (диф.залік) 

4 кр 

Блок С4 - Фінансові розрахунки, облік та оподаткування 

бізнесу 

 

Основи 

оподаткування 

бізнесу 

(диф.залік)  

4 кр 

Облік 

підприємницької 

діяльності 

(диф.залік)  

4 кр 

Фінансові 

розрахунки та 

бюджетування 

(диф.залік)  

4 кр 

 

Блок С5 - Управління міжнародним бізнесом (International 

Business Management) 

 

Бізнес-комунікації 

(Business 

Communication) 

(диф.залік)  

4 кр 

Міжнародний 

маркетинг (Global 

marketing) 

(диф.залік)  

4 кр 

Міжнародні бізнес-

стратегії 

(International 

business strategies) 

(диф.залік)  

4 кр 

 

    Один блок на вибір 

Блок П1  

Теорія економічного 

аналізу  

(екзамен) 

4 кр 

Бізнес-планування  

(екзамен) 

4 кр 

Управлінські 

рішення  

(екзамен) 

4 кр 

Інформаційні 

технології 

електронного 

бізнесу 

(диф.залік) 

4 кр 

    Організація 

підприємницької 

діяльності  

(диф. залік) 

4 кр 

Менеджмент 

міжнародних 

організацій  

(екзамен) 

4 кр 

Контролінг 

(екзамен) 

4 кр  

 

 

    Європейська 

інтеграція та 

міжнародні 

відносини 

(екзамен) 

4  кр 

 Бренд-менеджмент 

міжнародних 

компаній 

(диф. залік) 

4 кр 

 



      Міжнародні фінанси 

(екзамен) 

4 кр  

 

    Блок  П 2 

Теорія економічного 

аналізу  

(екзамен) 

4 кр 

Бізнес-планування  

(екзамен) 

4 кр 

Управлінські 

рішення  

(екзамен) 

4 кр 

Інформаційні 

технології 

електронного 

бізнесу 

(диф.залік) 

4 кр 

    Організація 

підприємницької 

діяльності  

(диф. залік) 

4 кр 

Менеджмент 

організацій 

міського 

господарства 

(екзамен) 

4  кр 

Контролінг 

(екзамен) 

4 кр  

 

 

    Комунікативний 

менеджмент  

(екзамен) 

4 кр 

 Бренд-менеджмент 

(диф. залік) 

4 кр 

 

      Маркетингова 

діяльність 

підприємства 

(екзамен) 

4 кр  

 

 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 Атестація випускників освітньої програми проводиться за результатами захисту кваліфікаційної роботи за 

спеціальністю 073 – менеджмент та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження їм ступеня 

бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр менеджменту за спеціалізацією – менеджмент міжнародних компаній. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно.  



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми  
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ОК 10 +   +                                             

ОК 11 +   +                                             

ОК 12         +                                        

ОК 13 +   +       +              +                        

ОК 14  +              +             +                    

ОК 15           +              +                        

ОК 16           +              +                        

ОК 17   +       +  +                       +              

ОК 18.1 +     +    +               +     +                   

ОК 18.2 +   + + +    +  + +           + +  + +  + + + + +   + +           

ОК 18.3 +    + +    +  + +           + +   +  + +  + +   + +           

ОК 18.4 +   +  +      +            +   +   + +                  

ОК 18.5     + +       +   +           + +  + + + + +   + +           

ОК 18.6     + +                     + +  +  + + +   + +           

ОК 18.7 +         +   +   +              + +   +               

ОК 18.8      +    +  + +            +  +   + +    +              

ОК 18.9 +    + +     +             + + +    + +   +               



ОК 18.10 +    +      +              + +    +    +               

ОК 18.11 +    +     +   +               +  + +   +    +           

ОК 19     + +     +                 +  +                   

ОК 20     +      +                        +              

ОК 21      +     +             +   +        +              

ОК 22     +      +                        +              

ОК 23     + +     + + +            + +    +    + +              

ОК 24     + +     +                                      

ОК 25      +         +          +                        

ОК 26      +    +                    +                   

ОК 27                +            + + +  + +    + +       +    

ОК 28  +         +                                   +   

ОК 29           +             + +        +  +            +  

ОК 30      +                   +   +   +                  

ОК 31     + +                  + +          +              

ОК 32     + +     +             + +  +        +              

ОК 33 +   + + +   + + + + +           +  +  +  +  +  + +              

ВК 1        +                                         

ВК 2                 +                                

ВК 3                  +                               

ВК 4                  +                               

ВК 5                   +                              

ВК 6        +                                         

ВК 7                    +                             

ВК 8                     +                            

ВК 9                      +                           

ВК 10                       +              +            

ВК С 1.1                                          +       

ВК С 1.2                                          +       

ВК С 1.3                                          +       

ВК С 2.1                                        +         

ВК С 2.2                                        +         

ВК С 2.3                                        +         

ВК С 3.1        +                                         

ВК С 3.2        +                                         



ВК С 3.3        +                                         

ВК С 4.1                                                + 

ВК С 4.2                                                + 

ВК С 4.3                                                + 

ВК С 5.1                                       +          

ВК С 5.2                                       +          

ВК С 5.3                                       +          

ВК П 1.1                                       +          

ВК П 1.2                                         +        

ВК П 1.3                                       +    +      

ВК П 1.4                                         +        

ВК П 1.5                                            +     

ВК П 1.6                                          +       

ВК П 1.7                                        +         

ВК П 1.8                                  +       +        

ВК П 1.9         +                               +         

ВК П 1.10                                        +         

ВК П 2.1                                       +          

ВК П 2.2                                         +        

ВК П 2.3                                           +      

ВК П 2.4                                         +        

ВК П 2.5                                            +     

ВК П 2.6                                          +       

ВК П 2.7                                        +         

ВК П 2.8                                        +         

ВК П 2.9                                         +        

ВК П 2.10                                              +   

 

Примітки: одна й та сама компетентність може бути вбудована в різні компоненти освітньої програми. Всі компетентності, зазначені у 

Профілі освітньої програми мають бути зазначені у матриці й визначено, в яких компонентах освітньої програми будуть розвиватись. 

 

 

 

 



 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
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ОК 1  +             +                     

ОК 2  +             +                     

ОК 3             +                       

ОК 4             +                       

ОК 5            +                        

ОК 6            +                        

ОК 7      +                              

ОК 8 +             +                      

ОК 9      +          +                    

ОК 10      +          +                    

ОК 11      +          +                    

ОК 12      +                              

ОК 13      +           +                   

ОК 14 +           +                        

ОК 15            +                        

ОК 16            +                        

ОК 17            +                        

ОК 18.1   +  +  +                             

ОК 18.2   + + +   +  + +                         

ОК 18.3   + +      +                          

ОК 18.4    + +   +                            

ОК 18.5   + +     + +                          

ОК 18.6   + +     + +    +                      

ОК 18.7   + +     +     +                      

ОК 18.8   + +    +                            

ОК 18.9   + +   + +                            

ОК 18.10    +   +                             

ОК 18.11   + +    +                            

ОК 19   +                                 

ОК 20    +        +                        



ОК 21    +        +                        

ОК 22            +                        

ОК 23    +  +     +                         

ОК 24    +  +                              

ОК 25                +                    

ОК 26        +                            

ОК 27  +       + +    +  +                    

ОК 28 +           +                        

ОК 29    +  +           +                   

ОК 30   +                                 

ОК 31    + + +                              

ОК 32    +  +      +                        

ОК 33   + + + + + +   +     + +                   

ВК 1             +                       

ВК 2                           +         

ВК 3                            +        

ВК 4                             +       

ВК 5                              +      

ВК 6             +                       

ВК 7                               +     

ВК 8                                +    

ВК 9                                 +   

ВК 10                                  +  

ВК С 1.1                        +            

ВК С 1.2                        +            

ВК С 1.3                        +            

ВК С 2.1                       +             

ВК С 2.2                       +             

ВК С 2.3                       +             

ВК С 3.1             +                       

ВК С 3.2             +                       

ВК С 3.3             +                       

ВК С 4.1                                   + 

ВК С 4.2                                   + 

ВК С 4.3                                   + 

ВК С 5.1                      +              

ВК С 5.2                      +              

ВК С 5.3                      +              

ВК П 1.1                     +               

ВК П 1.2                        +            

ВК П 1.3                  +    +    +          

ВК П 1.4                        +            



ВК П 1.5                      +              

ВК П 1.6                         +           

ВК П 1.7                       +             

ВК П 1.8                   +   +              

ВК П 1.9                        +            
ВК П 1.10                       +             

ВК П 2.1                     +               

ВК П 2.2                        +            

ВК П 2.3                       +             

ВК П 2.4                      +              

ВК П 2.5                   +     +            

ВК П 2.6                         +           

ВК П 2.7                       +             

ВК П 2.8                    +   +             

ВК П 2.9                        +            
ВК П 2.10                       +             

Примітки: відображають забезпечення досягнення результатів навчання, визначених у Профілі освітньої програми, у компонентах 

освітньої програми. 

 


