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1. Профіль освітньої програми 

Зі спеціальності 073 “Менеджмент” 

 

 1. – Загальна інформація 
Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Перший рівень вищої освіти 

Кваліфікація – бакалавр  менеджменту за освітньо-

професійною програмою «Міжнародний бізнес та 

корпоративний менеджмент» 
Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання: денна форма – 4 роки, заочна форма 

– 4 роки 
Офіційна назва 

освітньої програми 
Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент 

 
Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію НД № 2183663 від 

27.06.2017 р. 

Період акредитації до 01.07.2025 р. 
Цикл/рівень 

 
НРК України  –  6 рівень / бакалавр;  FQ-EHEA –

перший цикл;  EQF-LLL – 6 рівень 
Передумови Умови вступу визначаються «Правилами прийому до 

Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна», затвердженими Вченою радою  

Наявність повної загальної середньої освіти, на базі 

молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра). 
Мова(и) викладання Українська  
Термін дії освітньої 

програми 
До 1 липня 2025 року 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www. https://kbuapa.kh.ua/ 

general.kbuapa.kharkov@gmail.com 

 

2. – Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих фахівців з новими поглядами та способом 

мислення, лідерськими навичками, які володіють глибокими знаннями, 

базовими та професійними компетентностями щодо забезпечення 

ефективного  управління підприємствами й організаціями та забезпечення їх 

конкурентоспроможності на національному і міжнародному ринках, здатних 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі 

менеджменту організацій в умовах нестабільного середовища, швидких 

темпів розвитку та глобалізації бізнесу. 

 

3. – Характеристика освітньої програми 
Предметна область 

(галузь знань,  

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 



 

Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-професійна 

 
Основний фокус 

освітньої програми  
Акцент  на базові знання щодо сучасних методів 

прийняття управлінських рішень, планування  

діяльності організації/підприємства, методів 

забезпечення конкурентоспроможності організації, 

ефективних методів мотивації персоналу та управління 

командою,  системи  загальнонаукових та спеціальних 

методів, професійних  методик  та технологій, що 

необхідні для забезпечення ефективної діяльності у 

нижніх та середніх ланках організаційної структури 

підприємства. 

Ключові слова: менеджмент, бізнес, економіка, 

адміністрування, корпоративний менеджмент 
Особливості 

програми 
Програма ґрунтується на поняттях, категоріях, 

концепціях, принципах сучасної теорії менеджменту і 

спирається на управлінський аналіз кількісних оцінок 

діяльності підприємства та його підрозділів, що 

співпадає з  європейськими вимогами до управління 

підприємствами. Програма орієнтована на практичну  

підготовку  ініціативних та здатних до швидкої 

адаптації  в сучасному бізнес-середовищі менеджерів. 

4. – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 

працевлаштування 
Відповідні робочі місця в державному та приватному 

секторах у різних сферах діяльності, зокрема: 

працевлаштування в установах та на підприємствах  

різних галузей  діяльності будь-якої організаційно-

правої форми  (комерційні, некомерційні, державні, 

муніципальні), в яких випускники працюють в якості 

керівників первинного рівня управління або виконавців 

різноманітних служб апарату управління; органи 

державного та муніципального управління; структури, в 

яких випускники є підприємцями, що створюють та 

розвивають власну справу.   

Випускники можуть працювати на посадах: керівники та 

головні фахівці виробничих підрозділів підприємств; 

начальники виробничих дільниць; керівники основних 

підрозділів організації;  керівники підрозділів 

маркетингу; керівники фінансових, бухгалтерських, 

економічних та адміністративних підрозділів; керівники 

підрозділів матеріально-технічного постачання; 

менеджери з дослідження ринку; менеджери з підбору, 

забезпечення та використання персоналу; менеджери з 

питань регіонального розвитку; менеджери з систем 



 

якості тощо. 
Подальше навчання Можливе подальше продовження навчання для здобуття 

другого (магістерського) рівня FQ-EHEA, 7 рівня HPK, 7 

рівня EQF LLL, а також підвищення кваліфікації і 

отримання додаткової післядипломної освіти 

5. – Викладання та оцінювання 
Викладання та 

навчання 
Викладання здійснюється на засадах студенто-

центрованого та проблемно-орієнтованого навчання, 

самонавчання, навчання через практику, яке  

проводиться у вигляді: лекцій, семінарів, практичних 

занять, семінарів із розв’язанням ситуаційних завдань та 

використанням кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, що 

розвивають лідерські навички та навички працювати в 

команді;  проходження практики, виконання курсових 

робіт на основі підручників, посібників та конспектів 

лекцій, консультацій з  викладачами,  періодичних 

наукових видань, використання мережі  Інтернет,  

підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра. 
Оцінювання Поточне опитування, тестовий контроль, звіти з 

практики, контрольні роботи, курсові роботи, усні та 

письмові  екзамени, заліки  з урахуванням накопичених 

балів, державна атестація випускника. 

6. – Програмні компетентності 
Інтегральна 

компетентність (ІК) 
Здатність до постійного оновлення вже засвоєної в 

процесі навчання системи теоретичних знань, 

практичних вмінь, навичок й ефективно оперувати ними 

при управлінні суб’єктами господарювання та їх 

структурними підрозділами, вирішення комплексних 

управлінських задач  в умовах невизначеності та ризику  

(І) 
Загальні 

компетентності (ЗК) 
ЗК 1. Здатність формувати інформаційний простір та 

використовувати інформаційні технології у діяльності 

організації.  

ЗК 2. Здатність до професійного (усного та 

письмового) спілкування діловою українською та 

іноземною мовами з предмету основної діяльності.  

ЗК 3. Здатність підтримувати сприятливий соціально-

психологічний клімат в колективі, налагоджувати 

ефективну взаємодію в команді, створювати сприятливі 

умови для навчання та саморозвитку персоналу 

підприємства.  

ЗК 4. Здатність до налагодження та здійснення 

ефективних комунікацій із зовнішнім середовищем, 

дотримання етики ділового спілкування, позитивного 



 

ставлення до різноманіття культур.  

ЗК 5. Здатність до інноваційної діяльності.  

ЗК 6. Здатність діяти з позиції соціальної 

відповідальності, займати активну життєву та 

громадянську позицію, розвивати лідерські якості.  

ЗК 7. Здатність до безперервного навчання та 

саморозвитку, самостійної праці, використання 

системного підходу до розроблення та реалізації рішень. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання на практиці. 
Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФК 1. Здатність планувати і організовувати діяльність 

підприємства (підрозділу) відповідно до визначених 

стратегічних орієнтирів.  

ФК 2. Здатність розуміти економічні основи 

функціонування організації, визначати потреби та 

напрями раціонального використання ресурсів 

організації.  

ФК 3. Здатність аналізувати та оцінювати результати 

діяльності, економічний потенціал та динаміку розвитку 

організації.  

ФК 4. Здатність до аналізування та оцінювання 

соціально-економічних процесів, розгляду суспільних 

явищ в конкретних історичних умовах.  

ФК 5. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення, 

спроможність забезпечувати їх правомочність та 

здійснювати ефективний контроль за їх виконанням.  

ФК 6. Здатність опрацьовувати первинну зовнішню та 

внутрішню інформацію та формувати на її основі 

стратегію розвитку підприємства. 

ФК 7. Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин. 

ФК 8. Знання і розуміння нормативно-правового 

регулювання у сфері управління. 

ФК 9. Знання і розуміння основ обліку та оподаткування 

в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. 

ФК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання 

кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової практики з 

урахуванням ризиків. 

 

 

7. – Програмні результати навчання 

ПРН 1. Уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, 

будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією та налагодження 

зворотного зв’язку, вести кореспонденцію.  

ПРН 2. Володіти сучасним рівнем інформаційної та комп’ютерної 



 

культури, мати практичні навички роботи на сучасній комп’ютерній техніці.  

ПРН 3. Вміння спілкуватися усно і письмово українською мовою та 

однією з поширених європейських мов, використовувати іноземну мову для 

забезпечення результативної професійної діяльності.  

ПРН 4. Здатність підтримувати врівноважені і толерантні стосунки з 

членами колективу та команди, споживачами та іншими представниками 

сфери життєдіяльності.  

ПРН 5. Уміння працювати в міждисциплінарній команді та 

організовувати ефективну взаємодію членів групи у робочому процесі та 

неформальній ситуації.  

ПРН 6. Дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та моралі в 

міжособистісних відносинах, розуміти і дотримуватися етичних цінностей, у 

тому числі у професійній діяльності, уміння використовувати невербальні 

засоби комунікації.  

ПРН 7. Розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти 

толерантне ставлення у міжкультурному середовищі.  

ПРН 8. Уміння демонструвати та застосовувати знання з безпеки та 

охорони праці та здійснювати діяльність відповідно до стандартів якості 

виробництва продукції.  

ПРН 9. Уміння дотримуватись правових норм і галузевих 

регламентуючих нормативів з охорони праці, розробляти заходи щодо 

покращення умов праці, запобігання професійним захворюванням і 

виробничому травматизму.  

ПРН 10.  Здатність виконувати конституційні обов’язки, дотримуватись 

норм законодавства, поєднувати та взаємоузгоджувати суспільні, колективні 

та індивідуальні інтереси.   

ПРН 11.  Знання і вміння створювати власний імідж та вдосконалювати 

його складові, уміння встановлювати життєві цілі, визначати їх 

пріоритетність, планувати власну кар’єру.  

ПРН 12. Уміння дотримуватися режиму роботи і відпочинку, 

підтримувати працездатність та здоровий спосіб життя, прагнути до 

фізичного самовдосконалення.  

ПРН 13.  Знання й уміння забезпечувати самостійне якісне виконання 

завдань професійної діяльності, вносити рекомендації щодо введення нових 

чи зміни існуючих вимог до  процесів менеджменту, систем управління 

якістю, уміння використовувати сучасні управлінські технології для 

обґрунтування управлінських рішень.  

ПРН 14. Уміння визначати стратегічні цілі діяльності та організовувати 

їх реалізацію, планувати виробничу (операційну) діяльність.  

ПРН 15. Уміння планувати фінансово-економічні результати і 

показники господарської діяльності за сучасними методиками.  

ПРН 16. Розуміння сутності і наслідків мікроекономічних процесів, 

поведінки окремих організацій на товарних ринках.  

ПРН 17. Уміння проектувати та формувати оптимальну структуру 

організації, аналізувати динаміку і структуру економічних показників її 



 

діяльності, ефективність використання ресурсів.  

ПРН 18. Уміння створювати та аналізувати базу даних щодо впливу 

факторів зовнішнього і внутрішнього середовища організацій, моделювати 

бізнес-процеси.  

ПРН 19.  Здатність застосовувати інструментарій оцінювання 

економічного потенціалу, ресурсного забезпечення, ризиків та ефективності 

бізнесу в окремих сегментах ринку.  

ПРН 20.  Здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем і 

процесів.  

ПРН 21.  Здатність аналізувати історичні події та процеси, 

використовувати історичний досвід у вирішенні актуальних проблем 

розвитку організацій.  

ПРН 22. Уміння на основі інформаційного забезпечення та 

комп’ютерних технологій розробляти достатню кількість альтернативних 

рішень, проводити моніторинг змін в законодавстві, орієнтуватися у системі і 

змісті нормативних актів для забезпечення правомочності рішень.  

ПРН 23.  Здатність контролювати виробничі процеси та обсяги 

виробництва продукції (послуг), уміння контролювати дотримання 

національних та міжнародних стандартів якості виробництва продукції 

(послуг).  

8. – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Науково-педагогічні працівники кафедр ННІ «Інститут 

державного управління»,  а також висококваліфіковані 

спеціалісти, які мають певний стаж практичної, 

наукової та педагогічної роботи, кваліфікацію, фах за 

дипломом про вищу освіту та наукову спеціальність за 

дипломом про отримання наукового ступеня,  а також 

висококваліфіковані спеціалісти.  

З метою підвищення фахового рівня всі науково-

педагогічні працівники один раз на п’ять років 

проходять стажування, в т.ч. закордонні. 
Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає 

ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у 

сфері вищої світи і є достатнім для забезпечення якості 

освітнього процесу.  

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

освітньої програми з підготовки фахівців зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» відповідає 

ліцензійним вимогам, має актуальний змістовий 

контент, базується на сучасних інформаційно-

комунікаційних технологіях. 

9. – Академічна мобільність 
Національна 

кредитна мобільність 
Академічна мобільність науково-педагогічних 

працівників забезпечується відповідно до Закону 



 

України “Про вищу освіту” та реалізується шляхом 

підвищення їх кваліфікації (стажування) в українських 

і закордонних закладах вищої освіти. 
Міжнародна кредитна 

мобільність 
На основі міжнародних конвенцій, угод, меморандумів 

та інших діючих нормативно-правових актів, що 

регламентують ці питання. 
Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

На навчання приймаються іноземні громадяни на 

умовах контракту у відповідності до чинного 

законодавства України. 

 
 

2. Перелік компонент освітньо-професійної /наукової програми  

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 
(роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ (ОБОВ'ЯЗКОВІ) 
1.1. Цикл загальної підготовки 

Дисципліни гуманітарної підготовки 

СГП 1 Філософія 4,0 екзамен 

СГП 2 Історія України та української культури 5,0 екзамен 

СГП 3 Українська мова 3,0 екзамен 

СГП 4 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 9,0 
екзамен 

СГП 5 Психологія та лідерство 3,0 екзамен 

СГП 6 Соціологія 3,0 екзамен 

СГП 7 Політологія 3,0 екзамен 

СГП 8 Українська ділова мова 3,0 екзамен 

Усього 33  

Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 

підготовки 

ФПНЗЕ 1 Вища та прикладна  математика  9,0 екзамен 

Модуль1 Вища математика 3,0  

Модуль2 Прикладна математика 6,0  

ФПНЗЕ 2 Статистика 4,0 екзамен 

ФПНЗЕ 3 Інформаційні системи та технології 5,0 екзамен 

ФПНЗЕ 4 Економічна теорія 12,5 екзамен 

Модуль 1 Основи економічної теорії 5,0  

Модуль 2 Макроекономіка 4,5  

  Курсова робота з ФПНЗЕ 4 Модуль 2 1,0 

Курсова 

робота 

Модуль 3 Мікроекономіка 2,0  

Усього 30,5  

1.2. Цикл професійної та практичної підготовки 

ПП 1.1 Міжнародний бізнес 3,0 екзамен 



 

ПП 1.2 Менеджмент і адміністрування* 31,5  

ПП 1.2.1 Менеджмент 12,5 екзамен 

  Курсова робота з ПП 1.2.1 1,0 

Курсова 

робота 

ПП 1.2.2 Операційний менеджмент 3,0 екзамен 

ПП 1.2.3 Управління персоналом 3,0 екзамен 

ПП 1.2.4 Тайм-менеджмент 3,0 екзамен 

ПП 1.2.5 Управління інноваціями 3,0 екзамен 

ПП 1.2.6 Стратегічне управління 3,0 екзамен 

ПП 1.2.7 Адміністративний менеджмент 3,0 екзамен 

ПП 1.3 Міжнародне та корпоративне право 9,0 екзамен 

ПП 1.4 Фінанси, гроші та кредит 5,0 екзамен 

ПП 1.5 Економіка і фінанси підприємства 9,0 екзамен 

  Курсова робота з ПП 1.5 1,0 

Курсова 

робота 

ПП 1.6 Бухгалтерський облік і аудит 5,0 екзамен 

ПП 1.7 Маркетинг та логістика 9,0 екзамен 

Модуль 1 Основи маркетингу 3,5  

Модуль 2 Міжнародний маркетинг та логістика 5,5  

  Курсова робота з ПП 1.7 1,0 

Курсова 

робота 

ПП 1.8 

Міжнародні економічні відносини та 

зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства 6,0 

екзамен 

ПП 1.9 

Безпека життєдіяльності та основи охорони 

праці  4,0 
Диф.залік 

Усього  83,5  

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  (вільного вибору студента) 
2.1.  Цикл загальної підготовки 

Дисципліни гуманітарної підготовки (студент обирає 1 навчальну дисципліну) 

СВСГП 1 Етика ділового спілкування 3.0 Диф.залік 

СВСГП 2 Етика й естетика   

СВСГП 3 Культурологія   

Усього 3.0  

Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 

підготовки (студент обирає 3) 

СВФПНЗЕ 1 Інституціональна економіка 3,0 Диф.залік 

СВФПНЗЕ 2 Економетрія    

СВФПНЗЕ 3 Економічний аналіз 4,5 Диф.залік 

СВФПНЗЕ 4 Теорія економічного аналізу    

СВФПНЗЕ 5 Історія економіки та економічної думки 4,0 екзамен 

СВФПНЗЕ 6 Основи теорії систем і системного аналізу    

Усього 11,5  

2.2. Цикл професійної та практичної підготовки (студент обирає 13 навчальних 

дисциплін) 

СВПП 1 Бізнес-планування та інвестування 3,0 Диф.залік 

СВПП 2 Діловодство    

СВПП 3 Корпоративний менеджмент 6,0 Диф.залік 

СВПП 4 Управлінська інформація і комунікації    

СВПП 5 Державне регулювання економіки 4,0 Диф.залік 

СВПП 6 Розвиток сфери послуг у регіоні    

СВПП 7 Економіка праці й соціально-трудові 3,0 Диф.залік 



 

відносини 

СВПП 8 Реклама і рекламна діяльність    

СВПП 9 

Ефективна поведінка при 

працевлаштуванні (тренінг) 3,0 
Диф.залік 

СВПП 10 Комунікативний менеджмент    

СВПП 11 Корпоративна соціальна відповідальність 3,0 Диф.залік 

СВПП 12 Офісний менеджмент    

СВПП 13 Організація підприємницької діяльності 4,0 Диф.залік 

СВПП 14 Організація діяльності     

СВПП 15 Антикризове управління 3,0 Диф.залік 

СВПП 16 Стиль та імідж менеджера    

СВПП 17 

Міжнародні комунікації та ділова іноземна 

мова 6,0 
Диф.залік 

СВПП 18 Контролінг    

СВПП 19 

Податковий менеджмент, валютне та митне 

регулювання 4,0 
Диф.залік 

СВПП 20 Страхування    

СВПП 21 Ситуаційний менеджмент 3,0 Диф.залік 

СВПП 22 Економічна діагностика    

СВПП 23 Електронна комерція 3,0 Диф.залік 

СВПП 24 Фінансовий аналіз    

СВПП 25 

Інфраструктура товарного ринку та основи 

біржової діяльності 5,0 
Диф.залік 

СВПП 26 Ризик у менеджменті    

Усього 50,0  

Усього на теоретичну підготовку 211,5  

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

ПП 2.1 Виробнича практика 7,5 Диф.залік 

ПП 2.2 Переддипломна практика 4,5 Диф.залік 

Усього 12,0  

Екзаменаційні сесії    

Виконання  дипломної роботи 15  

Атестація 1,5 
 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ  240,0  

Факультативні дисципліни (викладаються за бажанням студентів, заняття 

проводяться поза основним розкладом) 

 Фізичне виховання 6.0  

Загальний обсяг обов’язкових дисциплін  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240,0 

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 
3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

  

Атестація здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

освітньої програми  «Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент» 

спеціальності 073 «Менеджмент» проводиться у формі  захисту 

кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого 

зразка про присудження ступеня бакалавр із присудженням кваліфікації: 



 

бакалавр  менеджменту за освітньо-професійною програмою «Міжнародний 

бізнес та корпоративний менеджмент». 

 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

Академічні успіхи слухачів оцінюють за бально-рейтинговою шкалою 

(максимальна кількість – 100 балів), що прийнята в ННІ «Інститут 

державного управління», з обов’язковим переведенням кількості балів в 

оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 1).  

Таблиця 1 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

100-бальною 

шкалою 

Оцінка в 
ЕСТS 

Значення оцінки 
ЕСТS 

Рівень 
компетентності 

Оцінка за національною 

шкалою 

Екзамен, 

диф.залік 
залік 

90-100 A відмінно Високий (творчий) відмінно  

 

 

зараховано 

82-89 B дуже добре Достатній 
(конструктивно- 

варіативний) 

добре  
74-81 C добре 

64-73 D задовільно Середній 

(репродуктивний) 
задовільно  

60-63 E достатньо 

35-59 FX 

незадовільно з 
можливістю 

повторного 

складання 
семестрового 

контролю 
Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовільно  
не 

зараховано 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 
повторним 

вивченням 

залікового кредиту 

 

 
 


	ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

