Код і назва спеціальності(напряму): 073 «Менеджмент»
Назва спеціалізації: Код і назва галузі знань: 07 «Управління та адміністрування»
Кваліфікація: бакалавр з менеджменту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) відповідає шостому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь бакалавра за
умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або освіти за освітньою програмою
молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю. За умови, що попередній рівень отримано в
іншій країні, необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – захист випускної
кваліфікаційної роботи.
Програмні результати навчання: Знання і розуміння: базові знання основ суспільних
наук, філософії, психології, педагогіки, етики; загальної, системної й прикладної екології,
принципів оптимального природокористування й охорони праці; економіки, права, світової
історії і культури, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх
використовувати в професійній і соціальній діяльності; базові знання про характеристики
національних економік і системи міжнародних економічних відносин; інтеграцію України в
систему сучасних світогосподарських зв’язків; базові знання про поняття й складові елементи
ринку, місце підприємства в системі ринкових відносин; організаційні форми функціонування
підприємств, умови та фактори, які забезпечують оптимальне використання науково-технічних,
трудових та фінансових ресурсів, прийняття управлінських рішень, направлених на досягнення
ефективних кінцевих результатів; базові знання принципів управління, методів й функцій
управління, технологій управління виробництвом, чинників, які впливають на ефективність
менеджменту; поглибленні знання з адміністрування, керування колективом, управління
операційними процесами, управління фінансово-економічною, маркетинговою та інноваційною
діяльністю; поглибленні знання з об’єктивних закономірностей, умов і процесів
зовнішньоекономічної діяльності, видів та форм зовнішньоекономічної діяльності підприємства,
усвідомлення економічної природи комерційних операцій на зовнішніх ринках. Застосування
знань і розумінь: володіння основами ринкової економіки, економічної стратегії діяльності
підприємства; економічним мисленням, здібністю до ділового активного спілкування,
підприємництва та комерційної діяльності; володіння загальною методологією проведення
бізнес-процесу, збирання економічної інформації та аналіз фінансово-господарської діяльності;
уміння аналізувати стан світового економічного середовища з метою вибору стратегії
підприємством виходу на зовнішні ринки; уміння оцінювати суспільні та економічні явища;
володіння методиками проведення аналізу щодо вибору оптимальних для підприємств умов
співпраці з іноземними контрагентами; методологічними підходами щодо аналізу та оцінки
ефективності зовнішньоекономічної діяльності; проведення порівняльного аналізу щодо загроз
та переваг для вітчизняних підприємств при виході на різні сегменти міжнародних товарних,
фінансових, валютних ринків; формування комплексного підходу до розуміння механізму
проходження вантажів через митний кордон України; володіння правилами міжнародного та
ділового етикету, високим рівнем культури. Формування суджень: уміння аналізувати стан і
тенденції розвитку системи міжнародних економічних відносин, визначати проблеми й
перспективи їх розвитку; здатність приймати економічно обґрунтовані рішення щодо фінансовогосподарської, маркетингової та зовнішньоекономічної діяльності підприємства; уміння
забезпечувати укладання та реалізацію міжнародних контрактів; уміння здійснювати управління
трудовим колективом у вітчизняних та міжнародних компаніях; створювати професійноорієнтовані бази даних, використовувати інформаційні технології для рішення

експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності; здатність
використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, у
практиці здійснення господарської діяльності підприємств.
Здатність до працевлаштування: Бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент» може
займати посади в компаніях, малих підприємствах та інститутах відповідно до класифікатора
професій ДК 003:2010: менеджера-адміністратора на первинному рівні управління
структурними підрозділами, операційними системами та процесами.
Доступ до подальшого навчання: Бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент» може
продовжувати навчання за освітнім рівнем магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» у
відповідності до обраної спеціалізації.
Випускна кафедра: кафедра менеджменту та маркетингу;
Інститут/факультет: інститут економіки та управління
Керівник освітньої програми: доктор економічних наук, доцент, Овчаренко Є.І.,
management@snu.edu.ua

