
Менеджмент організацій 
спеціальність 073 Менеджмент;

галузь знань 07 Управління та адміністрування
спеціалізація: 1) управління розвитком бізнесу;

2) управління персоналом 

Освітня кваліфікація: бакалавр з менеджменту

Доповідач: завідувач кафедри управління, доктор педагогічних 
наук, професор Гладкова Валентина Миколаївна

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
(освітній ступінь: бакалавр) 





Компетентності-2020                     Компетентності у Стандарті 

вищої освіти України

Комплексне розв’язання 

проблем

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері управління

Критичне мислення

Здатність аналізувати результати діяльності організації, обирати та 

використовувати сучасний інструментарій менеджменту, визначати 

перспективи розвитку організації

Креативність Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій 

ситуації

Управління людьми Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички

Координація дій з 

іншими

Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних завдань

Емоційний інтелект Розуміння принципів психології  та використання їх у професійній діяльності

Складання суджень і 

ухвалення рішень

Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення

Сервіс-орієнтування Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

Взаємодія, ведення 

перемовин

Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління

Когнітивна гнучкість Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

зв'язків між соціально-економічними явищами та процесами



1-2 семестр)

ЦЕНТР ОСНОВ УПРАВЛІННЯ



3-4 семестр)

ЦЕНТР ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Навчальна (ознайомча - за типами функцій): на підприємствах, в організаціях різних форм

власності, в функціональних відділах



(5-6 семестр)

ЦЕНТР РЕІНЖИНІРІНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Виробнича (функціональна): на підприємствах різних форм власності, в основних

відділах: планово-економічних, внутрішнього аудиту, контролінгу



Державні установи 
та організації

районні державні 
адміністрації

органи ДФС 
України

відділи 
Мінекономрозвитку

та торгівлі

Виробничо –
комерційні

підприємства

підприємства 
державних форм 

власності 
приватні підприємства

акціонерні 
товариства

громадські 
організації

Підриємства сфери 
послуг

агенції івент-
менеджменту

IT-послуг
підприємства сфери 
побутових послуг

торгівельні 
мережі

фінансові 
установи



Результати підготовки за освітньою програмою

1. Демонстрація  знань методів і функцій менеджменту, сучасних 
лідерських практик

2. Навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських 
рішень на засадах лідерства

3. Виявлення навичок організаційного проектування

4. Навички взаємодії, лідерства, командної роботи

5. Володіння дієвими інструментами мотивування персоналу 
організації та регулювання міжособистісних відносин

6. Навички гнучкого лідерського мислення, відкритості до нових 
знань та критичного мислення

7. Навички здійснення ефективних комунікацій у різних сферах 
діяльності організації



• Помічник керівника підприємства (установи, 
організації).

• Помічник керівника основного підрозділу 
підприємства (установи, організації).

• Адміністративний помічник.
• Інспектор з кадрів.
• Організатор з персоналу.
• Фахівець з найму робочої сили.
• Фахівець з постачання, зі збуту, зі зв’язків із 

громадськістю. 
• Фахівець з управління ефективністю підприємництва.
• Приватний підприємець, здатний створювати та 

розвивати власний бізнес.




