
 

 

ПРОФІЛЬ БАКАЛАВРСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

1.1 Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» (освітня програма 

«Менеджмент») 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації Акредитація програми не проводилася 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 

рівень 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти/ступеня молодшого 

спеціаліста 

Мова(и) викладання Навчання та оцінювання українською мовою 

Термін дії освітньої 

програми 

3 роки 10 місяців. Допускається коригування відповідно до змін 

нормативної бази вищої освіти 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

www.fm.nmu.org.ua 

www.mvs.nmu.org.ua 

1.2 Мета освітньої програми 

Забезпечити підготовку фахівців з компетентностями, що дозволяють вирішувати практичні 

проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їхніми 

підрозділами  
1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область  07 Управління та адміністрування / 073 Менеджмент  

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна академічна програма 

Основний фокус 

освітньої програми  

Спеціальна освіта за спеціальністю 073 Менеджмент. 

Ключові слова: управління персоналом, логістика, 

зовнішньоекономічна діяльність, операційний менеджмент, 

стратегічний менеджмент, інвестиційний менеджмент, 

інноваційний менеджмент. 

Особливості програми Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з 

управління організаціями та їх підрозділами 
1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Види економічної діяльності за Державним класифікатором 

професій, де працюють випускники освітньої програми: 

Розділ 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, 

менеджери (управителі)» 

Підрозділ 14 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, 

організацій та їх підрозділів» 

Клас 147 «Менеджери-управителі у сфері операцій з 

нерухомістю, здавання під найм та послуг юридичним особам» 

Підклас: 1475 «Менеджери (управителі з права, бухгалтерського 

обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, 

http://www.fm.nmu.org.ua/
http://www.mvs.nmu.org.ua/
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консультацій з питань комерційної діяльності)»; 1477 Менеджери 

(управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу;  

Професійна назва роботи: 1475.4 Менеджер (управитель) з 

адміністративної діяльності; 1475.4 Менеджер (управитель) з 

логістики; 1475.4 Менеджер (управитель) з постачання; 1475.4 

Менеджер (управитель) із збуту; 1475.4 Менеджер (управитель) із 

зв'язків з громадськістю; 1475.4 Менеджер (управитель) із 

зовнішньоекономічної діяльності; 1477.1 Менеджер (управитель) 

з персоналу;  

Подальше навчання Можливість навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 

7 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за 

конвертаційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»), що використовується для перенесення 

кредитів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 

залежності від компетентністних характеристик (знання, 

уміння, комунікація, автономність і відповідальність) 

результатів навчання, досягнення яких контролюється. 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий 

ним рівень компетентностей відносно очікуваних, 

ідентифікуються та вимірюються під час контрольних заходів 

за допомогою критеріїв, що корелюються з дескрипторами 

Національної рамки кваліфікацій і характеризують 

співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників 

оцінки за рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 

результатами поточного контролю або/та оцінюванням 

виконання комплексної контрольної роботи або/та усних 

відповідей 

Форма випускної 

атестації 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра. 

Обсяг та структура роботи встановлюється університетом. 

Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з 

процедурою, визначеною системою забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти університетом. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на 

засіданні екзаменаційної комісії 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового забезпечення 

Реалізацію освітньої програми забезпечують висококваліфіковані 

викладачі, які мають наукові ступені кандидата та доктора наук та 

стажування на підприємствах 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-технічного 

При підготовці бакалаврів з менеджменту використовується 

матеріально-технічна база навчальної лабораторії кафедри 

менеджменту 
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забезпечення 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-методичного 

забезпечення 

Для реалізації освітньої програми наявний повний комплекс 

навчально-методичного забезпечення курсів, що викладаються, 

практик (за видами) та дипломування 

Інформаційне забезпечення здійснюється на базі комп’ютерного 

класу, використовуються ресурси системи Office 365 

1.7  Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Не передбачена 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Короткі стажування в іноземних ВНЗ-партнерах за програмами 

DAAD, Erasmus + K1  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Здобувачі освіти з інших країн навчаються за спеціальністю 

073 Менеджмент, освітньою програмою «Менеджмент», яка 

містить курс поглибленого вивчення української мови.  

 


