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ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

Офіційна назва освітньої програми «Менеджмент» 
1. Загальна інформація 

Повна назва 
закладу вищої 
освіти 

Національний університет «Одеська юридична академія» 

Структурний 
підрозділ закладу 
вищої освіти 

Соціально-правовий факультет 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

«Менеджмент» 

Рівень вищої 
освіти 

Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої 
освіти 

Бакалавр 

Освітня 
кваліфікація 

Бакалавр менеджменту 

Назва 
спеціалізації 
(за наявності) 

– 

Назва галузі знань 
(галузей знань) 07 «Управління та адміністрування» 

Назва 
спеціальності 
(спеціальностей) 

073 «Менеджмент» 

Тип диплому та 
обсяг програми 

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

Наявність 
акредитації 

– 
 

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

Термін дії 
освітньої 
програми 

2018-2022р.р. 

Вступ на основі Повна загальна середня освіта або освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста 

Форми навчання Денна / Заочна 
Мова(и) 
викладання 

Українська  

Посилання на 
сайт закладу 
вищої освіти, де 
розміщена 
освітня програма 

onua.edu.ua 

 
  



 
2. Характеристика освітньо-професійної програми 

Мета освітньої 
програми 

формування базових загальних та професійних компетентностей з 
менеджменту, достатніх для успішного виконання професійних 
обов’язків та подальшого навчання 

Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація  
(за наявності)) 

07 Управління та адміністрування 
073 Менеджмент 

Орієнтація освітньої 
програми 

Орієнтована на формування здатності прийняття ефективних 
управлінських рішень з метою забезпечення конкурентоспроможності 
бізнес-діяльності. 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації (за 
наявності) 

Вища освіта першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 
Менеджмент. 
Ключові слова: менеджмент, управління, бізнес-діяльність, 
міжнародний бізнес. 

Особливості 
освітньої програми 

Об’єктом вивчення є 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 
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-комунікаційні 
засоби та системи, програмні продукти, що застосовуються в 
менеджменті. 
Особливістю даної програми єте, що, з врахуванням тенденцій розвитку 
значного зовнішньоекономічного потенціалу Одеського регіону, 
підготовка менеджерів передбачає посилену увагу до формування 
теоретичних знань та практичних навичок у сфері прийняття 
управлінських рішень з посилення участі економічних агентів у 



міжнародному бізнес-середовищі. 
 

3. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець рівня 
«бакалавр спеціальності 073 Менеджмент (за Державним 
класифікатором професій ДК 003:2010):  
1317 - керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, 
рекламним і т. ін.); 
1475 - менеджер (управитель) з маркетингу;  
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;  
1477.1 - менеджер (управитель) з персоналу; 
1479 - менеджер (управитель) з організації консультативних послуг; 
1478 - -менеджер (управитель) у слідчій діяльності; 
1496 - менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної 
відповідальності; 
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. 
 

Подальше навчання Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні 
вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 
післядипломної освіти.  

4. Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Викладання ґрунтується на принципах індивідуально-особистісного 
підходу (створено сприятливе освітнє середовище, надано можливість 
вибору змісту навчання, закладено підґрунтя для інтенсифікації та 
диференційованого навчання з елементами дистанційного навчання та 
особистісного консультування з викладачем). Відповідно до Положення 
про порядок 
реалізаціїздобувачамивищоїосвітиНаціональногоуніверситету 
«Одеськаюридичнаакадемія» права на вільнийвибірдисциплін, 
невід’ємноюскладовоюсистемипідготовки менеджерів в НУОЮА є 
забезпечення права на вільнийвибірдисципліну межах, 
передбаченихосвітньоюпрограмою та навчальним планом, в обсязі, що 
становить не менше 25 % відзагальноїкількостікредитівЄКТС. За 
бажаннямстуденти можуть обрати навчальні дисципліни, вивчення яких 
передбачено іншими освітніми програмами. 
Навчання реалізується у формі лекцій, практичних занять, тренінгів, 
кейсів, самостійної роботи, виконання курсових робіт, навчальних та 
виробничих практик, випускної кваліфікаційної роботи. Заохочується 
участь студентів у науково-дослідницькій роботі, посилення практичної 
орієнтованості. 

Система 
оцінювання 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за усіма 
видами аудиторної та самостійної освітньої діяльності здійснюється за 
національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 
зараховано, незараховано), 100-баловою шкалою та шкалою ECTS (А, В, 
С, D, E, FX, F). 



Форма атестації Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 
роботи.  
До атестації допускаються студенти, які виконали всі вимоги програми 
підготовки. 

Вимоги до 
кваліфікаційної 
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 

5. 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 відповідних наук. 

Загальні 
компетентності  

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як членасуспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського(демократичного) суспільства та 
необхідність його сталогорозвитку, верховенства права, прав і свобод 
людини ігромадянина в Україні. 
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. 
3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 
4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
5. Знання та розуміння предметної області та розумінняпрофесійної 
діяльності. 
6. Здатність спілкуватися державною мовою усно іписьмово. 
7. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 
11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
13. Цінування та повага різноманітності тамультикультурності. 
14.Здатність працювати у міжнародному контексті. 
15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Спеціальні 
компетентності 

1. Здатністьвизначати та описувати характеристики організації.  
2. Здатністьаналізуватирезультатидіяльностіорганізації, зіставлятиїх з 
факторами впливузовнішнього та внутрішньогосередовища.  
3. Здатністьвизначатиперспективирозвиткуорганізації.  
4. Вміннявизначатифункціональніобластіорганізації та зв’язкиміж ними.  
5. Здатністьуправлятиорганізацією та їїпідрозділами через 
реалізаціюфункцій менеджменту,  
6. Здатністьдіятисоціальновідповідально і свідомо.  
7. Здатністьобирати та використовуватисучаснийінструментарій 
менеджменту.  
8. Здатністьплануватидіяльністьорганізації та управляти часом.  
9. Здатністьпрацювати в команді та 
налагоджуватиміжособистіснувзаємодію при 



вирішенніпрофесійнихзавдань.  
10. Здатністьоцінювативиконуваніроботи, забезпечуватиїхякість та 
мотивувати персонал організації.  
11. Здатністьстворювати та організовуватиефективнікомунікації в 
процесіуправління.  
12. Здатністьаналізувати й структуруватипроблемиорганізації, 
формуватиобґрунтованірішення.  
13. Розумітипринципи і норми права та використовуватиїх у 
професійнійдіяльності.  
14. Розумітипринципипсихології та використовуватиїх у 
професійнійдіяльності.  
15. Здатністьформувати та демонструватилідерськіякості та 
поведінковінавички.  

6. Програмні результати навчання 

ПРН 01 
знатисвої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлюватицінностігромадянськогосуспільства, верховенства права, прав і 
свобод людини і громадянина в Україні 

ПРН 02 
зберігатиморальні, культурні, науковіцінності та 
примножуватидосягненнясуспільства, використовуватирізнівиди та 
формируховоїактивності для ведення здорового способу життя.   

ПРН 03 демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій 
лідерства 

ПРН 04 демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських 
рішень 

ПРН 05 описувати зміст функціональних сфер діяльності організації 

ПРН 06 виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників 
для обґрунтування управлінських рішень 

ПРН 07 виявляти навички організаційного проектування 

ПРН 08 застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 
організації 

ПРН 09 демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи 

ПРН 10 мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу 
організації 

ПРН 11 демонструватинавичкианалізуситуації та здійсненнякомунікації у різних сферах 
діяльностіорганізації 

ПРН 12 оцінюватиправові, соціальні та економічнінаслідкифункціонуванняорганізації 

ПРН 13 спілкуватись в усній та письмовійформі державною та іноземноюмовами 

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 

7. Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

Понад 60% професорсько-викладацького складу, задіяного до 
викладання професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені 
з галузі знань. 
Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 
формування професійних компетентностей, здійснюється працівниками, 
які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом: 
дослідницької, управлінської, інноваційної роботи за фахом та 
практичної роботи за фахом. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та 
контрольних заходів (м2 на одну особу для фактичного контингенту 
студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами) не 
менше 2,4 м2 Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях (мінімальний 
відсоток кількості аудиторій) – більше 30 %. Соціально-побутова 
інфраструктура: 
- спеціалізовані комп’ютерні класи; 
- бібліотека, у тому числі читальний зал; 
- три пункти харчування; 
- актовий зал; 
- спортивний зал; 
- стадіон та спортивні майданчики; 
- медичний пункт. 
Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком (мінімальний 
відсоток потреби) – 70%. Забезпеченість комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, необхідними для 
виконання навчальних планів. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Відповідно до вимог щодо інформаційного та навчально-методичного 
забезпечення Міністерства освіти і науки України. 
Забезпечення наукової бібліотеки фаховими виданнями відповідного 
освітньої програмі профілю, зокрема електронних.  

8. Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Національним університетом 
«Одеська юридична академія» та закладами вищої освіти України 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

У рамках програм Еразмус + на основі двосторонніх договорів між 
Національним університетом «Одеська юридична академія» та 
закладами вищої освіти зарубіжних країн 

Навчання іноземних 
здобувачів освіти 

На основі двосторонніх договорів (угод) між Національним 
університетом «Одеська юридична академія» та закладами вищої освіти 
зарубіжних країн 



Додаток 1 
ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

1. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність  

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми 
Кількість 
кредитів 

Форма підсумкового 
контролю 

 

1 2 3 4  
1. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми  

1.1. Цикл загальної підготовки  

ЗП 1.1.1. 
Українська мова (за професійним 
спрямуванням) та забезпеченняакадемічної 
доброчесності 

3 Екзамен  

ЗП 1.1.2. Історія України 3 Залік  
ЗП 1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 13 Залік, екзамен  
ЗП 1.1.4. Філософія 3 Екзамен  
ЗП 1.1.5. Психологія  2 Залік  
ЗП 1.1.6. Вища та прикладна математика 5 Екзамен  
ЗП 1.1.7. Інформаційні системи та технології 5 Екзамен  
ЗП 1.1.8. Основи права 2 Залік  
ЗП 1.1.9. Охорона праці та безпека життєдіяльності  2 Залік  
ЗП 1.1.10. Фізичне виховання 2 Залік  

1.2. Цикл професійної підготовки  
ПП 1.2.1. Менеджмент (основи) 4 Екзамен  
ПП 1.2.2. Країнознавство 3  Залік  
ПП 1.2.3. Основи економіки 5 Екзамен  

ПП 1.2.4. Менеджмент (менеджмент організацій) 5 
Екзамен /Курсова 

робота 
 

ПП 1.2.5. Макро- та мікроекономіка 5 Екзамен  
ПП 1.2.6. Правові основи бізнесу 3 Екзамен  
ПП 1.2.7. Міжнародні економічні відносини 5 Екзамен  
ПП 1.2.8. Політичний менеджмент 3 Залік  

ПП 1.2.9. Інноваційне підприємництво та управління 
стартапом 4 Екзамен  

ПП 1.2.10. Бухгалтерський облік 4 Екзамен  

ПП 1.2.11. Економіка та управління бізнес-структурою 8 
Залік/Екзамен/ 
Курсова робота 

 

ПП 1.2.12. Менеджмент (міжнародний) 5 Екзамен  
ПП 1.2.13. Маркетинг  8 Залік /Екзамен  
ПП 1.2.14. Економіка та врядування 5 Екзамен  
ПП 1.2.15. Фінанси, гроші та кредит  8 Залік/Екзамен  
ПП 1.2.16. Відповідальність менеджера 3 Залік  
ПП 1.2.17. 

Стратегічний менеджмент  4 
Екзамен/ Курсова 

робота 
 

ПП 1.2.22. Інструменти управління бізнесом 4 Екзамен  
ПП 1.2.23. Управління сталим розвитком 4 Екзамен  
ПП 1.2.24. Фінансовий менеджмент  5 Екзамен  
ПП 1.2.25. Адміністративний менеджмент 4 Залік  
ПП 1.2.26. Проектний менеджмент  4 Екзамен  
ПП 1.2.27. Економічна безпека 5 Екзамен  



 
1.3. Практична підготовка  

ПП 1.3.1. Ознайомча практика 2 Залік  
ПП 1.3.2. Навчальна практика 6 Залік  
ПП 1.3.3. Виробнича практика  7,5 Залік  
ПП 1.3.4. Випускна кваліфікаційна робота  7,5   

2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА  

2.1. Дисципліни, що забезпечують набуття фахових компетентностей та програмних 
результатів навчання відповідно до стандарту вищої освіти та затвердженої на його основі 

освітньо-професійної програми 
(обирається загалом 12ОК) 

 

ВФ 2.1.1. Управління морегосподарським комплексом 4 Залік 

 
ВФ 2.1.2. Регіональна економіка 4 Залік 
ВФ 2.1.3. Управління ресурсами 4 Залік 
ВФ 2.1.4. Економічна політика 4 Залік 
ВФ 2.1.5. Створення власного бізнесу (бізнес тренінг) 4 Залік  
ВФ 2.1.6. Прийняття управлінського рішення (бізнес 

тренінг) 4 Залік  

ВФ 2.1.9. Антикризове управління 4 Залік  
ВФ 2.1.10. Системи бізнес-аналітики 4 Залік  
ВФ 2.1.11. Стратегія регіонального розвитку та 

ефективне місцеве самоврядування 4 Залік  

ВФ 2.1.12. Ринкова інфраструктура 4 Залік  
ВФ 2.1.13. Розробка конкурентної стратегії (бізнес 

тренінг) 4 Залік  

ВФ 2.1.14. Розвиток експортного потенціалу 
економічного агента (бізнес тренінг) 

4 Залік  

ВФ 2.1.18. Лідерство 4 Залік  
ВФ 2.1.19. Управління командами 4 Залік  
ВФ 2.1.20. Системно-управлінський аналіз 4 Залік  
ВФ 2.1.21. Контролінг 4 Залік  
ВФ 2.1.22. Розвиток напрямів та інструментів 

міжнародного бізнесу (бізнес тренінг) 
4 Залік  

ВФ 2.1.23. Управлінське консультування (бізнес тренінг) 4 Залік  
ВФ 2.1.24. Страховий менеджмент 4 Залік  
ВФ 2.1.25. Корпоративна відповідальність економічних 

агентів 
4 Залік  

ВФ 2.1.26. Мотиваційний менеджмент 4 Залік  
ВФ 2.1.27. Бренд-менеджмент 4 Залік  
ВФ 2.1.28. HR-менеджмент 4 Залік  
ВФ 2.1.29. Кадрова політика 4 Залік  
2.2. Дисципліни, що забезпечують набуття загальних компетентностей та навичок соціальної 

комунікації (softskill) і забезпечуютьнабуттязагальних (фахових) компетентностей та 
відносяться до іншихспеціальностейтагалузізнань 

(обирається загалом 7ОК) 

 

ВГ 2.2.1. Самоменеджмент 3 Залік 
 ВГ 2.2.2. Професійна (службова) кар'єра 3 Залік 

ВГ 2.2.3. Соціальний менеджмент 3 Залік 



ВГ 2.2.4. Основи командної роботи 3 Залік 
ВГ 2.2.5. Професійний розвиток менеджера 3 Залік  
ВГ 2.2.6. Розвиток професійних компетенцій 

менеджерів 3 Залік  

ВГ 2.2.9. Соціальний діалог  3 Залік  
ВГ 2.2.10. Управління зайнятістю 3 Залік  
ВГ 2.2.11. Корпоративна культура  3 Залік  
ВГ 2.2.12. Управління конкурентоспроможністю 

трудових ресурсів 
3 Залік  

ВГ 2.2.15. Ділова іноземна мова  3 Залік  
ВГ 2.2.16. Логіка  3 Залік  
ВГ 2.2.17. Трудові правовідносини 3 Залік  
ВГ 2.2.18. Соціальний захист менеджера 3 Залік  

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 171   
Загальний обсяг вибіркових компонентів 69   

Загальний обсяг освітньої програми 240   

 


