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1. П рофіль програми

спеціальність 073 «Менеджмент»
1 - Загальна інформація
Повна назва закладу вищої
освіти
та
структурного
підрозділу (кафедри)
Ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації мовою оригіналу /
англійською мовою
Офіційна назва освітньої
програми
Тип диплому та обсяг освітньої
програми

Організація, що акредитує
Цикл/рівень
Передумови
Мова викладання
Термін дії освітньої програми
Інтернет-адреса постійного
розміщення опису освітньої
програми

Херсонський національний технічний університет
Факультет МЕВ, управління і бізнесу
Кафедра менеджменту, маркетингу і туризму
Бакалавр менеджменту
Bachelor o f Management
Менеджмент підприємницької діяльності
Management of entrepreneurial activity
Кваліфікаційна робота бакалавра, одиничний ступінь, 240
кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців, 120
кредитів ЄКТС на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст», термін навчання 1 рік 10 місяців
Національне агентство із забезпечення якості вищої
освіти, Україна
НРК України - 7 рівень, QF-EHEA - перший цикл,
EQF-LLL - 6 рівень
Повна загальна середня освіта, ОКР молодший спеціаліст
українська мова
Вводиться в дію з 01.09.2020 р.
httn://kntu.net.ua/ukr/content/view/full/27930

2 - Мета освітньої програми
Мета освітньої програми

Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні
проблеми та складні спеціалізовані задачі, що
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов,
у сфері управління підприємствами та їх підрозділами.
З - Характеристика освітньої програми

Предметна область

Об’єкт вивчення: управління підприємствами та їх
підрозділами у сфері підприємницької діяльності.
Теоретичний зміст предметної області: парадигми,
закони, закономірності, принципи, історичні передумови
розвитку менеджменту підприємницької діяльності;
концепції
системного,
ситуаційного,
адаптивного,
антисипативного,
антикризового,
інноваційного,
проектного
менеджменту
тощо;
функції, методи,
технології
та
управлінські
рішення
у менеджменті підприємницької діяльності.
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

6

Орієнтація освітньої програми

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) у сфері підприємницької діяльності.
Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно
комунікаційне обладнання, інформаційні системи та
програмні продукти, що застосовуються в менеджменті
підприємницької діяльності.
Освітньо-професійна
Базується на загальновідомих положення та результатах
сучасних наукових досліджень у сфері управління
підприємницькою діяльністю.

Основний фокус освітньої програми
та спеціалізації

Програма спеціальності «Менеджмент» сфокусована на
підготовці висококваліфікованих спеціалістів в області
менеджменту підприємницької діяльності.
Ця програма узагальнює вимоги з боку держави, світового
співтовариства та споживачів випускників до змісту вищої
освіти. Програма відображає соціальне замовлення на
підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної
діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави
та окремих замовників фахівців.
Освітня програма встановлює галузеві кваліфікаційні
вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників
вищого
навчального
закладу
зі
спеціальності
«Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня і державні
вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула
певний
освітній
рівень
відповідного
фахового
спрямування.
Ключові слова: менеджмент, підприємницька діяльність,
управління підприємством, бакалавр з менеджменту.

Особливості програми

Концепція та освітня програма підготовки фахівців
першого (бакалаврського) рівня відповідає стандартній
освітній програмі підготовки бакалаврів у більшості
університетів світу. Освітня програма в рамках
університетських підписаних угод щодо європейської
науково-освітньої інтеграції надає змогу майбутнім
бакалаврам пройти стажування за кордоном та включає в
себе програму академічної мобільності.
Протягом
навчання
застосовуються
інноваційні
технології
електронного
навчання
на
власних
віртуальних навчальних ресурсах.

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування
Робочі місця в державному та приватному секторах у
різних сферах підприємницької діяльності, зокрема:
працевлаштування
на
підприємствах
будь-якої
організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні,
державні, муніципальні), в яких випускники працюють у
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 за професіями згідно з
Національним класифікатором професій ДК 003:2010:
1210.1 Генеральний директор
1210.1 Директор (начальник, інший керівник)
підприємства
1210.1 Директор відділення
1210.1 Директор пансіонату (кемпінгу)
1226.1 Директор з матеріально-технічного постачання
1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших
сферах діяльності
1232 Директор з управління персоналом
1233 Директор комерційний
1233 Директор з маркетингу
1312 Директор (керівник) малого промислового
підприємства (фірми)
1313 Директор (керівник) малого будівельного
підприємства
1314 Директор (керівник) малої торговельної фірми
1317 Директор малої фірми (страхової, аудиторської,
рекламної і т. ін.);
1315 Керівники малих підприємств-готелів та закладів
ресторанного господарства без апарату управління
1448 Менеджери (управителі) туристичних агентств та
бюро подорожей
1448.1 Менеджери (управителі) з організації діяльності
туристичних агентств та бюро подорожей
145 Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та
закладах ресторанного господарства
1455 Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях
розміщення
1455.1 Менеджери (управителі) в готельному господарстві
1474 Менеджер (управитель) із комунікаційних
технологій
1475.4 Менеджер (управитель) з адміністративної
діяльності
1475.4 Менеджер (управитель) із збуту
1475.4 Менеджер (управитель) з логістики
1475.4 Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю
1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної
діяльності та управління
1476.1 Менеджер (управитель) з реклами
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Подальше навчання

Викладання та навчання

Оцінювання

2419.2 Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку
3415 Представник торговельний
3436.1. Помічник керівника підприємства (установи,
організації)
Можливості
продовження
освіти
за
другим
(магістерським) рівнем вищої освіти.
5 - Біикладання та оцінювання
Освітня програма
забезпечує
студентоцентроване,
проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в
системі Moodle, самонавчання.
Викладання
проводиться
у
вигляді:
лекції,
мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари,
тренінги, практичні заняття, самостійне навчання,
індивідуальні заняття тощо.
Тестування знань, презентації, письмові та усні заліки,
письмові та усні екзамени, звіти з практичних робіт, звіти
про практику, контрольні роботи, поточний контроль,
захист курсових робіт, захист кваліфікаційної роботи
бакалавра
6 - Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми, які характеризуються комплексністю
і
невизначеністю
умов,
у
сфері
менеджменту
підприємницької діяльності, або у процесі навчання, що
передбачає застосування теорій та методів соціальних та
поведінкових наук.

Загальні компетентності

ЗК1. 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.
ЗК2. 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.
ЗКЗ. Здатність до абстрактного мислення, аналізу,
синтезу.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях
ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно,
так і письмово.
ЗК7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

(ЗК)
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ЗК8.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій.
ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
ЗК10.
Здатність
до
проведення
досліджень
на
відповідному рівні.
ЗКП .Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК12.3датність генерувати нові ідеї (креативність).
3K13. Цінування
та
повага
різноманітності
та
мультикультурності.
ЗК14.3датність працювати у міжнародному контексті.
ЗК15.Здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів).
Фахові компетентності

ФК1.Здатність визначати та описувати характеристики
організації.
спеціальності (ФК)
ФК2.3датність
аналізувати
результати
діяльності
організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього
та внутрішнього середовища.
ФКЗ.Здатність
визначати
перспективи
розвитку
організації.
ФК4. Вміння визначати функціональні області організації
та зв’язки між ними.
ФК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами
через реалізацію функцій менеджменту.
ФК6. Здатність діяти соціально-відповідально і свідомо.
ФК7. Здатність обирати та використовувати сучасний
інструментарій менеджменту.
ФК8. Здатність планувати діяльність організації та
управляти часом.
ФК9.Здатність працювати в команді та налагоджувати
міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних
завдань.
ФКІО.Здатність
оцінювати
виконувані
роботи,
забезпечувати їх якість та мотивувати персонал
організації.
ФК11. Здатність створювати та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління.
ФК12.Здатність аналізувати й структурувати проблеми
організації, формувати обгрунтовані рішення.
ФК13.
Розуміти
принципи
і норми
права та
використовувати їх у професійній діяльності.
ФК14. Розуміти принципи психології та використовувати
їх у професійній діяльності.
ФК15.3датність формувати та демонструвати лідерські
якості та поведінкові навички.
7 - Програмні результати навчання (ПРН)
ПРН1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського
суспільства,
верховенства
права,
прав
і
свобод
людини
і
громадянина в Україні.
ПРН2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення
суспільства,
використовувати
різні
види
та
форми
рухової
активності
для
ведення здорового способу життя.
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ПРНЗ. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних
концепцій лідерства.
ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських
рішень.
ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку
показників для обґрунтування управлінських рішень.
ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування.
ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності
організації.
ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
ПРН10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу
організації.
ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних
сферах діяльності організації.
ПРН12.
Оцінювати
правові,
соціальні
та
економічні
наслідки
функціонування
організації.
ПРН13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
ПРН14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до
стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо
на
основі
етичних
міркувань
(мотивів),
повагу
до
різноманітності
та
міжкультурності.
ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до
нових знань, бути критичним і самокритичним.
ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.
8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення
До реалізації програми залучаються наукові та науковопедагогічні
які мають
стаж
науково-педагогічної
діяльності понад два роки, кваліфікацію відповідно
дисциплін, які викладаються, а також рівень наукової та
професійної активності, який засвідчується виконанням не
менше чотирьох видів та результатів з перелічених у
пункті ЗО Ліцензійних умов.
Науково-педагогічні працівники один раз на п ’ять років
проходять стажування.
Матеріально-технічне
Використання комп’ютеризованих класів, проекційної
техніки,
спеціалізованих
лабораторій,
стендів
та
забезпечення
використання сучасних прикладних програм: Microsoft
Office, Microsoft Visual Studio
Інформаційне та
навчально- Використання віртуального навчального середовища та
методичне забезпечення
авторських розробок науково-педагогічних працівників.
9 - Академічна мобільність
На загальних підставах в межах України.
Національна кредитна
На
основі двосторонніх договорів між Херсонським
мобільність
національним технічним університетом та технічними
університетами України.
Міжнародна кредитна
У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх
договорів
між Херсонським національним технічним
мобільність
університетом
та
навчальними
закладами країнпартнерів.
Навчання іноземних здобувачів
Можливе, після вивчення курсу української мови.
вищої освіти
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2. П ерелік ком понент освітньо-проф есійної програми
Код
навчальної
дисципліни
НК01
НК 02
НК 03
НК 04
НК 05
НК 06
НК 07
НК 08
НК 09
НК 10
НК 10.1
НК 10.2
НК 11
НК 12
НК 13
НК 14
НК 15
НК 15.1
НК 16
НК 17
НК 18
НК 19
НК 20
НК 21
НК 22
НК22.1
НК 23
НК 24
НК 25
НК 26
НК 27
НК 28
НК 29

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти
(роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Нормативні компоненти ОП
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія та соціальна культура України
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Філософія
Безпека життєдіяльності
Право і політологія
Вища та прикладна математика
Статистика
Інформаційні системи та технології
Економічна теорія, в тому числі:
Основи економічної теорії
Мікроекономіка, макроекономіка
Теорія організацій
Менеджмент
Адміністративний менеджмент
Операційний менеджмент
Управління персоналом
в тому числі КР з дисц. "Управління
персоналом", "Операційний менеджмент"
Самоменеджмент
Інноваційний менеджмент
Стратегічне управління підприємством
Фінанси, гроші та кредит
Економіка і фінанси підприємства
Облік і аудит
Маркетинг
в тому числі КР з дисц. "Маркетинг"
Логістика
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Вступ до фаху
Основи наукових досліджень
Основи підприємництва
Комунікативні технології в бізнесі
Основи ділових комунікації

Кількіст
ь
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

3,0
5,0
5,0
4,0
3,0
3,0
6,0
5,0
4,0
6,0
3,0
3,0
3,0
5,0
3,0
3,0
4,0

Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Залік
Екзамен
Екзамен
Екзамен

4,0
3,0
5,0
3,0
4,0
4,0
5,0

Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен

4,0
4,0
4,0
3,0
5,0
5,0
3,0

Екзамен
Екзамен
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік

Залік
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен

НКЗО

Управління виробничими процесами в галузях
економіки

3,0

Залік

НК31

Професійні компетенції в бізнесі

3,0

Екзамен

НК 32

Управління споживчою вартістю і
асортиментом товарів

5,0

Екзамен

Організація і планування на підприємстві

5,0

Екзамен

КР з дисц. "Орган.і планування на підприємстві"
Соціально-економічне прогнозування

3,0

Залік

НК32.1
Н КЗЗ
НК33.1
НК 34

КР з дисц. "Управління споживчою вартістю і
асортиментом товарів "

12

HK 35
Н К 36
HK 37
HK 38
HK 39
HK 40

Конкурентоспроможність підприємства
Управління результативністю
Потенціал і розвиток підприємства
Моделі ринкової поведінки
Бізнес-процеси дистанційних продаж
Ризик-менеджмент

Моніторинг та оцінка господарської діяльності
підприємств
Практична підготовка
HK 42
Навчальна практика (Вступ до фаху)
HK 43
Виробнича практика
HK 44
Виробнича (переддипломна) практика
Атестація здобувачів вищої освіти
HK 45
Кваліфікаційна робота бакалавра
Загальний обсяг нормативних компонент
Вибіркові компоненти ОП
Вибір з каталогу
Дисципліна 1
ВК01
HK 41

3,0
5,0
5,0
3,0
3,0

Залік
Залік
Екзамен
Екзамен

3,0

Екзамен

3,0

Залік

Залік

7,5
1,5
3,0
3,0
10,5
10,5
180,0

4,0

Залік

ВК 02
ВК 03

Дисципліна 2
Дисципліна 3

4,0
4,0

Залік
Залік

ВК
ВК
ВК
ВК
ВК
ВК

Дисципліна
Дисципліна
Дисципліна
Дисципліна
Дисципліна

4,0

Залік
Залік
Залік

04
05
06
07
08
09

ВК 10

4
5
6
7
8

Дисципліна 9
Дисципліна 10
Разом

Пакетна програма
ПП01
Дисципліна 1
ПП 02
Дисципліна 2
ПП 03
Дисципліна 3
ПП 04
Дисципліна 4
Разом за пакетною програмою
Загальний обсяг вибіркових компонент
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
40,0
5,0
5,0
5,0
5,0
20,0
60,0
240,0

Залік
Залік
Залік
Залік

Залік
Залік
Залік
Залік

I
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3. Форми атестації здобуваній вищої освіти
Форми атестації здобувачів вищої
освіти

Вимоги до кваліфікаційної роботи

Атестація здійснюється у формі публічного захисту
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.

Загальні компетентності

Спеціальні (фахові) компетентності

т н іс т ь

ком п етен 

Програмні
результати
навчання

Ін т егр а л ь н а

4. М атриця відповідності результатів навчання та ком петентностей

1

2

3

4

5

+

ПРИ 1

+

ПРИ 2

+

П РИ З

+

+

ПРИ 4

+

+

ПРИ 5

+

ПРИ 6

+

ПРИ 7

+

ПРИ 8

+

ПРИ 9

+

ПРИ 10

+

ПРИ 11

+

ПРИ 12

+

ПРИ 13

+

ПРИ 14

+

ПРИ 15

+

ПРИ 16

+

ПРИ 17

+

6

7

8

9

10

+

+

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

+

+

+

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

«МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
першого (бакалаврського) рівня вищої школи
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 073 «М енеджмент»

Народне
господарство України представлено сукупністю різних видів
діяльності, направленої на створення матеріальних та нематеріальних благ. Одним з
основних видів людської діяльності в ринковій економіці є підприємницька.
Підприємницький успіх залежить не лише від економічних можливостей
підприємства чи обсягу виконаних операцій, а й від мистецтва управління
підприємством для досягнення поставлених цілей, від уміння організувати
реалізацію
товарів,
ефективного управління
фінансами,
виробничими
потужностями, персоналом. Забезпечити це покликаний особливий вид діяльності,
котрий називається менеджментом.
Для ефективного управління підприємством нагальною є підготовка
висококваліфікованих фахівців із менеджменту. Тому підготовка бакалаврів галузі
управління та адміністрування зі спеціальності «М енеджмент» у Херсонському
національному технічному університеті є важливою, сучасною та відповідає
вимогам сьогодення та подальших перспектив розвитку.
Освітньо-професійна програма «МЕНЕДЖМЕНТ ПІДІ іРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07
«Управління та адміністрування» кваліфікації «Бакалавр з менеджменту» кафедри
менеджменту, маркетингу і туризму» Херсонського національного технічного
університету Міністерства освіти і науки України, яка представлена до розгляду,
дозволяє забезпечити сучасну всебічну й якісну теоретичну й практичну фахову
підготовку

бакалаврів

з

менеджменту

підприємницької

діяльності,

їхнє

працевлаштування та подальше професійне становлення.
Рецензована освітньо-професійна програма має усі необхідні структурні та
змістовні складові, відображає усі вимоги, які пред’являються до випускників
спеціальності
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«М енеджмент»

освітнього

рівня

бакалавр,

та може

бути

рекомендована для практичного використання.

Заступник директора
ТОВ «ТРАНСЛОЙД»

Ігнатейко Дмитро Миколайович
(ШБ, повністю)

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

«МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
першого (бакалаврського) рівня вищої школи
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 073 «Менеджмент»
В умовах розвитку ринкових відносин менеджмент активно проникає на
українські підприємства. Підприємці зацікавлені у використанні його основних надбань,
оскільки це дає змогу досягнути чіткої побудови організації, знизити трудомісткість
управлінських робіт, оптимізувати чисельність апарату управління, посилити
управлінський вплив, зосередити зусилля всіх працівників на досягнення поставлених
цілей. В організаціях усе більшого значення набуває діяльність управлінців - менеджерів.
Саме ці категорії працівників сприяють утвердженню підприємства на ринку, успіху в
конкурентній боротьбі, втіленню нових ідей та результативних стратегій. Вивчення науки
про менеджмент є обов’язковою складовою підготовки фахівців економічних
спеціальностей в усьому світі.
Для управління підприємницькою діяльністю на підприємстві нагальною є
підготовка висококваліфікованих фахівців із менеджменту. Тому підготовка бакалаврів
галузі управління та адміністрування зі спеціальності «Менеджмент» у Херсонському
національному технічному університеті є важливою, сучасною та відповідає вимогам
сьогодення та подальших перспектив розвитку.
Освітньо-професійна
програма
«МЕНЕДЖМЕНТ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління
та адміністрування» кваліфікації «Бакалавр з менеджменту» кафедри менеджменту,
маркетингу і туризму» Херсонського національного технічного університету Міністерства
освіти і науки України, яка представлена до розгляду, дозволяє забезпечити сучасну
всебічну й якісну теоретичну й практичну фахову підготовку бакалаврів з менеджменту
підприємницької діяльності, їхнє працевлаштування та подальше професійне становлення.
Рецензована освітньо-професійна програма має усі необхідні структурні та змістовні
складові, відображає усі вимоги, які пред’являються до випускників спеціальності 073
«Менеджмент» освітнього рівня бакалавр, та може бути рекомендована для практичного
використання.

Директор ПАТ «Каховський
експериментальний механічний завод»

І.В. Бжезицький

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

«МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
першого (бакалаврського) рівня вищої школи
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 073 «М енеджмент»

Сучасний стан розвитку національної економіки України характеризується
пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничогосподарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового
ринку, потребують удосконалення механізму управління організаціями як
найважливішого чинника впливу на працівників з метою досягнення поставлених
цілей. Саме управлінська діяльність визначає успіхи організації на внутрішньому та
зовнішньому ринках, якість структурних змін, здатність до адаптації в умовах
жорсткої конкуренції. М енеджмент виступає як результативний засіб формування
ринкових стратегій, залучення інвестицій, здійснення нововведень, оптимізації
співвідношення попиту і пропозиції тощо.
Для управління підприємницькою діяльністю на підприємстві нагальною є
підготовка

висококваліфікованих

фахівців

із

менеджменту.

Тому

підготовка

бакалаврів галузі управління та адміністрування зі спеціальності «М енеджмент» у
Херсонському національному технічному університеті є важливою, сучасною та
відповідає вимогам сьогодення та подальших перспектив розвитку.
Освітньо-професійна

програма

«МЕНЕДЖМЕНТ

ПІД1ІРИЄМНИЦЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07
«Управління та адміністрування» кваліфікації «Бакалавр з менеджменту» кафедри
менеджменту, маркетингу і туризму» Херсонського національного технічного
університету Міністерства освіти і науки України, яка представлена до розгляду,
дозволяє забезпечити сучасну всебічну й якісну теоретичну й практичну фахову
підготовку

бакалаврів

з

менеджменту

підприємницької

діяльності,

їхнє

працевлаштування та подальше професійне становлення.
Рецензована освітньо-професійна програма має усі необхідні структурні та
змістовні складові, відображає усі вимоги, які пред’являються до випускників
спеціальності

073

«М енеджмент»

освітнього

рекомендована для практичного використання.

Директор з персоналу
ТОВ «Автопланета Плюс»

рівня

бакалавр,

та може

бути

