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І -  Преамбула

Тимчасовий Стандарт початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти до 
введення в дію офіційно затвердженого Стандарту вищої освіти. Ступінь 
«молодший бакалавр». Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», 
спеціальність: 073 «Менеджмент».

Розробники Стандарту:
Г р еб ен и к  Т ет ян а  В ік т о р івн а , кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри економіки і управління Конотопського інституту Сумського
державного університету, директор Класичного фахового коледжу Сумського 
державного університету, за суміщенням викладач;
В есп ер іс  С віт ла н а  З ієд о н и сівн а , кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри економіки і управління Конотопського інституту Сумського
державного університету, за сумісництвом викладач Класичного фахового 
коледжу;
Іва щ ен ко  М а р и н а  М и ко ла ївн а , викладач Класичного фахового коледжу 
Сумського державного університету, голова циклової комісії «Організація 
виробництва»;
С осненко  О к са н а  В ячеслав івна , завідувач навчально-методичним кабінетом 
Класичного фахового коледжу Сумського державного університету, за 
суміщенням викладач.
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II -  Загальна характеристика

Рівень вищої 
освіти

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти

Ступінь вищої 
освіти

Молодший бакалавр

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 073 Менеджмент
Обмеження 
щодо форм 
навчання

Без обмежень

Освітня
кваліфікація

Молодший бакалавр менеджменту

Кваліфікація в 
дипломі

Ступінь вищої освіти -  Молодший бакалавр 
Спеціальність -  Менеджмент

Опис -  Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх
предметної
області

підрозділами.
-  Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 
ідентифікувати та вирішувати складні задачі у 
спеціалізованих сферах професійної діяльності, що 
характеризуються певною невизначеністю умов, у сфері 
управління організаціями та їх підрозділами.
-  Теоретичний зміст предметної області: закони, 
закономірності, принципи, історичні передумови розвитку 
менеджменту; концепції системного, ситуаційного 
менеджменту тощо; функції, методи, технології та 
управлінські рішення у менеджменті.
-  Методи, методики та технології: загальнонаукові та 
специфічні методи дослідження (фактологічні, соціологічні, 
документальні, балансові, розрахунково-аналітичні, 
економіко-статистичні, економіко-математичні, тощо); 
методи реалізації функцій менеджменту (методи економічної 
діагностики; методи планування; методи проектування 
організаційних структур управління; методи мотивування; 
методи контролювання тощо); методи менеджменту 
(адміністративні, економічні, соціально-психологічні, 
технологічні); технології обґрунтування управлінських 
рішень (економічний аналіз, дерево рішень тощо).
-  Інструментарій та обладнання: інформаційно- 
комунікаційне обладнання, інформаційні системи та 
програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.

Академічні
права
випускників

Молодший бакалавр може продовжити навчання на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти.
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Ill -  Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти

Обсяг освітньої - на базі повної загальної середньої освіти становить 120
програми у кредитів ЄКТС,
ЄКТС - на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» та/або вищої освіти заклад фахової передвищої 
освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, 
отримані в межах попередньої освітньої програми 
підготовки молодшого спеціаліста та/або підготовки
бакалавра/магістра, обсягом не більше ніж 60 кредитів
ЄКТС. Мінімум 65% обсягу освітньої програми має бути 
спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних 
(фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених 
цим стандартом вищої освіти.

IV -  Перелік компетентностей випускника

Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в 
управлінській діяльності або у процесі навчання, що 
передбачає застосування положень і методів у сфері 
управління і характеризується певною невизначеністю умов

Загальні
компетентності

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, діяти на основі етичних міркувань (мотивів), 
усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.
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.
3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
5. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.
6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово.
7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
8. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій.
9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, 
проводити дослідження на відповідному рівні.
10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
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Спеціальні 1. Здатність визначати, описувати характеристики
компетентності організації, обирати та використовувати відповідний

інструментарій менеджменту.
2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 
зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовища.
3. Здатність визначати функціональні області організації та 
зв’язки між ними.
4. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо 
використовувати принципи психології у професійній 
діяльності.
5. Здатність планувати діяльність організації та управляти 
часом.
6. Здатність працювати в команді та налагоджувати 
міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних 
завдань.
7. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати 
їх якість.
8. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 
організації, формувати проекти рішень з їх відповідним 
обґрунтуванням.
9. Розуміння принципів і норм права та використання їх у 
професійній діяльності.
10. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості
та поведінкові навички. ____________________

V -  Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання

1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні.

2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 
досягнення суспільства.

3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 
ідентифікувати та описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 
управлінських рішень.

5. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 
показників для обґрунтування управлінських рішень.

6. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 
діяльності організації.

7. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи, діяти 
соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань 
(мотивів).
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8. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності організації, 
пояснювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 
організації.

9. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною 
мовами.

10. Демонструвати навички самостійної роботи, відкритості до нових знань, 
виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера, 
проявляти вміння нести відповідальність за результатами своєї діяльності.

VI -  Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форми атестації 
здобувачів вищої 
освіти

Атестація здійснюється у формі атестаційного 
кваліфікаційного іспиту.

Вимоги до
атестаційного/єдиного 
державного 
кваліфікаційного 
екзамену (екзаменів) 
(за наявності)

Атестаційний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 
повинен забезпечити оцінювання результатів 
навчання та рівня сформованості спеціальних 
компетентностей, зазначених у розділах IV-V 
Стандарту.

VII -  Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти

У закладах фахової передвищої освіти повинна функціонувати система 
забезпечення закладом фахової передвищої освіти якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає 
здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу фахової передвищої освіти та регулярне 
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу 
фахової передвищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший 
спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково- 
педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 
освіти та кваліфікації;

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 
закладів фахової передвищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі
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створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та 
виявлення академічного плагіату;

9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення закладом фахової передвищої освіти якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за 
поданням закладу фахової передвищої освіти оцінюється Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним 
незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на 
предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що 
затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та 
міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.

IX -  Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт
вищої освіти

1. Закон «Про вищу освіту» // База даних «Законодавство України» / ВР 
України. ІЖ Б: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення:
22.06.2020).

2. Закон «Про фахову передвищу освіту» // База даних «Законодавство 
України» / ВР України. ІЛІЬ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19 (дата 
звернення: 22.06.2020).

3. Закон «Про освіту» // База даних «Законодавство України» / ВР України. 
ЦШл http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 22.06.2020).

4. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 
003:2010 (Редакція від 30.11.2017) // База даних «Законодавство України» / ВР 
України. URL:http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 (дата звернення:
22.06.2020).

5. Національна рамка кваліфікацій // База даних «Законодавство України» / 
ВР України. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п (дата звернення:
22.06.2020).

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти» (редакція від 30.11.2017) // База даних «Законодавство України» / 
ВР України. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п (дата звернення:
22.06.2020).

7. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти // 
ІЖЬ: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf
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Пояснювальна записка
Таблиця 1.

Матриця відповідності визначених Тимчасовим Стандартом 
компетентностей дескрипторам НРК (за 5-м рівнем, молодшого бакалавра)

Знання

ЗН 1 Всебічні 
спеціалізовані

Уміння Комунікація
К 1 Взаємодія з

Автономія та 
відповідальність

УМ 1 Широкий спектр
когнітивних та практичних колегами, керівниками АВ 1 Організація та 

нагляд (управління) вемпіричні та 
теоретичні 
знання у сфері

умінь/навичок, необхідних для 
розв’язання складних задач у

та клієнтами у
питаннях, що контекстах

спеціалізованих сферах стосуються розуміння, професійної діяльності 
або навчання в умовах 
непередбачуваних змін

навчання професійної діяльності та/або 
навчання

навичок та діяльності у

, та/або 
професійної 
діяльності, 
усвідомлення 
меж цих знань

професійній сфері

Класифікація УМ 2 Знаходження творчих навчання АВ 2 Покращення

за НРК рішень або відповідей на чітко результатів власної
визначені конкретні та К 2 Донесення до діяльності і роботи
абстрактні проблеми на основі 
ідентифікації та застосування

широкого кола осіб 
(колеги, керівники, 
клієнти) власного

інших

АВ 3 Здатністьданих

УМ 3 Планування, аналіз,
ризуміїїіі/і,: 31ІЦІІЬ, 
суджень, досвіду, навчання з деяким

контроль та оцінювання зокрема у сфері 
професійної діяльності

ступенем автономії
власної роботи та роботи 
інших осіб у спеціалізованому
контексті

Загальні компетентності
ЗК1 К  1 , К 2 AB 1

ЗК 2 З Н 1 К  2 А В  2, АВ 3

ЗКЗ З Н 1 У М  1, У М  2
ЗК 4 У М  1, У М  3
ЗК 5 У М  1, У М  2, У М  3
ЗК6 K l ,  К  2 АВ 3

ЗК 7 К  1, К  2 АВ 3
ЗК 8 З Н 1 У М  1, У М  2, У М  3 К  2 АВ 2

ЗК 9 З Н 1 У М  1, У М  2 К  2 АВ 3

ЗК 10 У М  1, У М  2 К 1
Спеціальні (фахові) компетентості

СК 1 З Н  1 У М  1, У М  2
СК 2 З Н 1 К 1
СКЗ У М  1, У М  2
СК 4 З Н 1 К  2
СК 5 У М  1, У М  3
СК 6 К  1 А В  2
СК 7 К  1 AB 1
СК 8 З Н 1 У М  1, У М  3
СК 9 З Н 1 УМЗ A B  1

СК 10 К  2 АВ 3
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Таблиця 2.
Матриця відповідності визначених тимчасовим Стандартом результатів навчання та компетентностей

Програмні результати навчання

Компетентності
Інт
егр
аль
на

КОІУІ

пет
ент
ніст

ь

Загальні компетентності Спеціальні (< тхові) компетентності

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

0

1 Знати сво ї права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідом лю вати цінності 
гром адянського суспільства, верховенства 
права, прав і свобод лю дини і гром адянина 
в У країні.

+ +

2 Зберігати моральні, культурні, наукові 
цінності та  прим нож увати досягнення 
суспільства.

+ + +

3 Д ем онструвати знання теорій , методів і 
ф ункцій менедж м енту, ідентифікувати та 
описувати зм іст  ф ункціональних сфер 
д іяльності організації.

+ + + + + + +

4 Д ем онструвати  навички виявлення 
проблем  та обгрунтування управлінських 
ріш ень.

+ + + + + + + +

5 В иявляти навички пош уку, збирання та 
аналізу  інф ормації, розрахунку показників 
для  обґрунтування управлінських ріш ень.

+ + + + +

6 Застосовувати методи м енедж м енту для 
забезпечення еф ективності діяльності 
організації.

+ + + +

7 Д ем онструвати навички взаємодії, 
л ідерства, ком андної роботи, діяти 
соціально відповідально та  громадсько

+ + + + +

ю



свідом о на основі етичних міркувань 
(мотивів).

8 Знати норм ативно-правове забезпечення 
д іяльності організації, поясню вати правові, 
соціальні та  економ ічні наслідки 
ф ункціонування організації.

+ + + + +

9 С пілкуватись в усній  та  письмовій формі 
держ авною  та  іноземною  мовами.

+ + + +

10 Д ем онструвати  навички сам остійної 
роботи, відкритості до нових знань, 
виконувати дослідж ення індивідуально 
та/або  в групі під керівництвом  лідера, 
проявляти вміння нести відповідальність за 
результатам и своєї діяльності.

+ + + + + +
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