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ВСТУП 

 

Концепція освітньої діяльності з підготовки здобувачів на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти підготовлена з врахуванням Закону 

України «Про вищу освіту», стандартів вищої освіти за спеціальностями та 

затверджена відповідно до рішення Вченої ради Міжнародного європейського 

університету (далі – Університет) від 27.01.2022, протокол №1. 

Місією Університету є гідний внесок у розвиток суспільства через 

створення, розвиток і поширення сучасних знань на основі інтернаціоналізації 

та інтеграції освіти і практики за принципами формування креативності, 

академічної доброчесності та свободи від дискримінації. 

Візією є досягнення лідерських позицій Міжнародного європейського 

університету в світовому науково-освітньому просторі з якісної підготовки 

фахівців, здатних творчо мислити, впроваджувати інновації та інтегруватись у 

європейську спільноту. 

Концептуальним напрямом освітньої діяльності є забезпечення якісної 

вищої освіти кожного здобувача, його конкурентоспроможності на ринку 

праці, що дозволить їм реалізувати власний потенціал, зробити вагомий внесок 

у розвиток суспільства, міжнародну спільноту. 

Освітня діяльність ПЗВО «МЄУ» ґрунтується на концептуальних засадах 

Національної Доктрини розвитку освіти, Державній Національній програмі 

«Освіта (Україна ХХІ століття)», Законах України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», наказах Міністерства освіти і науки України, Статуті ПЗВО «МЄУ», 

Положенні про організацію освітнього процесу Університету, Правилах 

внутрішнього розпорядку Університету та інших нормативно-правових актах. 

Моніторинг потреб ринку праці, спілкування зі стейкхолдерами та 

потенційними роботодавцями засвідчили необхідність підготовки фахівців за 

спеціальностями 073 Менеджмент (освітня програма «Менеджмент»), 075 

Маркетинг (освітні програма «Маркетинг»), 121 Інженерія програмного 

забезпечення (освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»), 242 

Туризм (освітня програма «Туризм»). 

Усі освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

укладені відповідно до стандартів вищої освіти для кожної зі спеціальностей: 

Освітня програма «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» 

укладена відповідно до вимог затвердженого Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю  073 «Менеджмент» (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 29.10.2018 р. № 1165 «Про затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» для  першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти») зі змінами від 05.12.2018 №1338 та від 28.05.2021 № 539. 

Освітня програма «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» укладена 

відповідно до вимог затвердженого Стандарту вищої освіти за спеціальністю  

075 «Маркетинг» (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.12.2018 р. 

№ 1343 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 075 

«Маркетинг» для  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти») зі змінами 

від 28.05.2021 № 593. 



Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 

121 «Інженерія програмного забезпечення» укладена відповідно до вимог 

затвердженого Стандарту вищої освіти за спеціальністю  121 «Інженерія 

програмного забезпечення» (наказ Міністерства освіти і науки України від 

29.10.2018 р. № 1166 «Про затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» для  першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти») зі змінами від 28.05.2021 № 593. 

Освітня програма «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» укладена 

відповідно до вимог затвердженого Стандарту вищої освіти за спеціальністю  

242 «Туризм» (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 

1068 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 

«Туризм» для  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти») зі змінами від 

28.05.2021 № 593. 

 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 073 Менеджмент на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 
 

І. Код та найменування спеціальності – 073 Менеджмент  

ІІ. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень, FQ-EHEAF  -  

перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень, НРК України – 6 рівень  

ІІІ. Перелік спеціалізацій та освітніх програм – освітня програма 

«Менеджмент» 

Орієнтація освітньо-професійної програми: освітньо-професійна 

програма орієнтована на підготовку менеджерів (управителів) підприємств, 

установ, організацій та їх підрозділів, здатних вирішувати складні професійні 

задачі, що передбачає глибоку практичну підготовку та застосування 

концептуальних наукових знань, критичного осмислення теорій, принципів i 

методів у сферi професійної діяльності. 

 ІV. Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної 

трансфернонакопичувальної системи та строк навчання: 240 кредитів 

ЄКТС для здобувачів вищої освіти, що вступають на базі повної загальної 

середньої освіти (ПЗСО), термін навчання 3 роки 10 місяців. 

 На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та 

перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої 

програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом 

не більше ніж 120 кредитів ЄКТС. На основі ступеня «фаховий молодший 

бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою 

фахової передвищої освіти.  

Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший 

бакалавр» або ОКР «молодший спеціаліст» здійснюється за результатами ЗНО 

в порядку, визначеному законодавством. 



 Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, визначених цим стандартом вищої освіти. 

 

V. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти 
Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів менеджменту, характеризується 

комплексністю і невизначеністю умов 

Загальні компетентності (визначені стандартом): 

ЗК 1. Здатнiсть реалiзувати свої права i обов'язки як члена суспiльства, 

усвiдомлювати цiнностi громадянського (демократичного) суспiльства та 

необхiднiсть його сталого розвитку, верховенства права, прав i свобод людини 

i громадянина в України. 

ЗК 2. Здатнiсть зберiгати та примножувати моральнi, культурні, наукові 

цiнностi та примножувати досягнення суспiльства на ocнoвi розумiння історії 

та закономірностей розвитку предметноi областi, його мiсця у загальнiй 

системi знань про природу i суспiльство та у розвитку суспiльства, техніки i 

технологій, використовувати рiзнi види та форми рухової активностi для 

активного вiдпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатнiсть до абстрактного мислення, аналiзу, синтезу. 

ЗК 4. Здатнiсть застосовувати знання у практичних ситуацiях. 

ЗК 5. Знання та розумiння предметноi областi та розумiння професiйної 

дiяльностi. 

ЗК 6. Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно, так i письмово. 

ЗК 7. Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою. 

ЗК 8. Навички використання інформаційних i комунікаційних технологій. 

ЗК 9. Здатнiсть вчитися i оволодiвати сучасними знаннями. 

ЗК 10. Здатнiсть до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 11. Здатнiсть до адаптації та дії в новий ситуацiї. 

ЗК 12. Здатнiсть генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК 14. Здатнiсть працювати у міжнародному контексті. 

ЗК 15. Здатнiсть дiяти на ocнoвi етичних міркувань (мотивів). 

Загальні компетентності (визначені закладом вищої освіти): 

ЗК 16. Здатнiсть використовувати та дотримуватися національних та 

міжнародних стандартiв, чинних правових норм у своїй професiйнiй 

дiяльностi. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності, визначені стандартом: 

 СК 1. Здатнiсть визначати та описувати характеристики органiзацiї.  

СК 2. Здатнiсть аналiзувати результати дiяльностi органiзацiї; зiставляти 

їх з факторами впливу зовнiшнього та внутрiшнього середовища.  

СК З. Здатнiсть визначати перспективи розвитку органiзацiї.  



СК 4. Вміння визначати функціональні областi органiзацiї та зв'язки мiж 

ними.  

СК 5. Здатнiсть управляти організацією та її підрозділами через 

реалізацію функцій менеджменту.  

СК 6. Здатнiсть дiяти соціально вiдповiдально i свідомо.  

СК 7. Здатнiсть обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту.  

СК 8. Здатнiсть планувати діяльність органiзацiї та управляти часом.  

СК 9. Здатнiсть працювати в командi та налагоджувати мiжособистiсну 

взаємодiю при вирiшеннi професiйних завдань.  

СК 10. Здатнiсть оцiнювати виконуванi роботи, забезпечувати їx якiсть та 

мотивувати персонал органiзацiї.  

СК 11. Здатнiсть створювати та органiзовувати ефективнi комунiкацiї в 

процесi управлiння. 

   СК 12. Здатнiсть аналiзувати та структурувати проблеми органiзацiї, 

формувати обгрунтованi рiшення.  

СК 13. Розумiти принципи i норми права та використовувати їx у 

професiйнiй дiяльностi.  

СК 14. Розумiти принципи психологiї та використовувати їx у 

професiйнiй дiяльностi. 

 СК 15. Здатнiсть формувати та демонструвати лiдерськi якостi та 

поведiнковi навички. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності, визначені закладом 

освіти: 

СК 16. Здатнiсть розумiти та уміло використовувати математичні та 

числові методи, якi часто використовуються для доцiльностi прийняття 

управлiнських рiшень, в тому числi, у розрiзi мiжнародної економiчної 

дiяльностi. 

 

VI. Придатнiсть випускникiв до працевлаштування та подальшого 

навчання: 

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою 

випускник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі 

України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може 

займати  відповідну первинну посаду за категоріями 

14. Менеджери (управителi) пiдприємств, установ, органiзацiй та їx 

пiдроздiлiв;  

З4З Технiчнi фахiвцi в галузi управлiння;  

3436 Помiчники керiвникiв;  

3436.1 Помiчники керiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй.  

3436.2 Помiчники керiвникiв виробничих та iнших основних пiдроздiлiв;  

3436.3 Помiчники керiвникiв малих пiдприємств без апарату управлiння;  

3436.9 Iншi помiчники;  

3439 Iншi технiчнi фахівці в галузі управління. 

 



VIІ. Порядок оцінювання результатів навчання: 

Система оцінювання побудована на урахуванні вихідної 

результативності навчальної активності студентів у процесі проходження 

поточного та підсумкового контролю у межах визначених форм організації 

освітнього процесу: навчальні заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи.   

Сумарна оцінка за вивчення дисципліни  виставляється за національною 

та європейською шкалою.  

Атестація випускників здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфiкацiйної бакалаврської роботи. 
 

 
Освітні компоненти освітньої програми «Менеджмент»  

 

 Цикл загальної підготовки 

О.К. 1 Історія економічних вчень та менеджменту 

О.К. 2 Вступ до спеціальності 

О.К. 3 Українська мова (за професійним спрямуванням) 

О.К. 4 Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист 

О.К. 5 Правознавство 

О.К. 6 
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

О.К. 7 Інформаційні системи та технології 

О.К. 8 Вища та прикладна математика 

О.К. 9 Філософія, етика та естетика 

О.К. 10 Академічна доброчесність та основи наукових досліджень 

О.К. 11 Економічна теорія 

О.К. 12 Статистика 

О.К. 13 Соціологія та психологія 

 Цикл професійної підготовки 

ОК 14 Теорія організації 

ОК 15 Міжнародні економічні відносини 



ОК 16 Економічний аналіз 

ОК 17 Облік і оподаткування 

ОК 18 Фінанси, гроші та кредит 

ОК 19 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 

ОК 20 Економіка праці та соціально-трудові відносини 

ОК 21 Маркетинг і реклама 

ОК 22 Менеджмент 

ОК 23 Бізнес-комунікації 

ОК 24 Порівняльне правознавство 

ОК 25 Технології управління діяльністю підприємства 

ОК 26 Організація підприємницької діяльності 

ОК 27 Контролінг 

ОК 28 Логістика 

ОК 29 Методи прийняття управлінських рішень 

ОК 30 Операційний менеджмент 

ОК 31 Управління персоналом 

ОК 32 Мотиваційний менеджмент 

ОК 33 Управління проєктами 

ОК 34 Публічне управління та адміністрування 

ОК 35 Бізнес-аналітика 

 

 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 075 Маркетинг на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

 

І. Код та найменування спеціальності – 075 Маркетинг  

ІІ. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень, FQ-EHEAF  -  

перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень, НРК України – 6 рівень  



ІІІ. Перелік спеціалізацій та освітніх програм – освітня програма 

«Маркетинг» 

Орієнтація освітньо-професійної програми: освітньо-професійна 

програма базується на концептуальних теоретичних засадах провідних 

наукових шкіл менеджменту, економіки, маркетингу, узагальненні  теоретико 

- практичного досвіду у сфері маркетингової діяльності, що дозволяє 

сформувати актуальні на ринку праці компетентності у фахівця, які в своєму 

синергетичному поєднанні аналітичного, критичного, креативного мислення, 

забезпечують можливість побудови ефективної  професійної  кар’єри. 

ІV. Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної 
трансфернонакопичувальної системи та строк навчання: 240 кредитів 

ЄКТС для здобувачів вищої освіти, що вступають на базі повної загальної 

середньої освіти (ПЗСО), термін навчання 3 роки 10 місяців. 

 На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та 

перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої 

програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста):  

- спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також 

спеціальності 051 «Економіка» – не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС;  

- інших спеціальностей – не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС.  

- на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має 

право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих 

за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.  

 Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший 

бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в 

порядку, визначеному законодавством  

 Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, визначених цим Стандартом вищої освіти. 

 

V. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти 

Інтегральна компетентність: Здатність вирішувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері маркетингової діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування відповідних теорій та методів і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (визначені стандартом): 

ЗК 1. Здатнiсть реалiзувати свої права i обов'язки як члена суспiльства, 

усвiдомлювати цiнностi громадянського (демократичного) суспiльства та 

необхiднiсть його сталого розвитку, верховенства права, прав i свобод людини 

i громадянина в України. 

ЗК 2. Здатнiсть зберiгати та примножувати моральнi, культурні, наукові 

цiнностi та примножувати досягнення суспiльства на ocнoвi розумiння історії 

та закономірностей розвитку предметноi областi, його мiсця у загальнiй 



системi знань про природу i суспiльство та у розвитку суспiльства, технiки i 

технологiй, використовувати рiзнi види та форми рухової активностi для 

активного вiдпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатнiсть до абстрактного мислення, аналiзу, синтезу. 

ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 11. Здатність працювати в команді. 

ЗК 12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

ЗК 13. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 14. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Загальні компетентності (визначені закладом вищої освіти): 

ЗК 15. Здатність до аналізу та синтезу із використанням логічних 

аргументів та доказаних фактів. 

ЗК 16. Здатність використовувати та дотримуватись національних та 

міжнародних стандартів, чинних правових норм у своїй професійній 

діяльності. 

ЗК 17. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, 

підвищуючи свою компетентність в професійній сфері, розширювати кругозір, 

використовуючи нові знання для підвищення ефективності поточної роботи. 

ЗК 18. Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, 

так і з погляду розуміння можливого впливу досягнень з маркетингу на 

соціальну сферу. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності, визначені стандартом: 

 СК 1. Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання 

предметної області маркетингу.  

СК 2. Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення 

предметної області сучасного маркетингу.  

СК З. Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для 

інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі.  

СК 4. Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі 

розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між 

її складовими.  

СК 5. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти 

маркетингу.  



СК 6. Здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах 

маркетингової діяльності.  

СК 7. Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на 

результати господарської діяльності ринкових суб’єктів.  

СК 8. Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу 

в умовах невизначеності.  

СК 9. Здатність використовувати інструментарій маркетингу в 

інноваційної діяльності.  

СК 10. Здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в 

ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення 

їх ефективності.  

СК 11. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати 

особливості функціонування ринків. 

   СК 12. Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати 

результати досліджень у сфері маркетингу.  

СК 13. Здатність планування і провадження ефективної маркетингової 

діяльності ринкового суб’єкта в крос-функціональному розрізі.  

СК 14. Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій 

маркетингової діяльності. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності, визначені закладом 

освіти: 

СК 15. Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій 

маркетингової діяльності. 

СК 16. Здатність до аналізу товарної, цінової, комунікаційної, збутової  

діяльності, виявлення проблем та маркетингового обґрунтовування шляхів їх 

вирішення; до виконання аналітичних, прогнозних функцій та оцінювання 

ефективності побудови і управління маркетинговим комплексом суб’єктів 

господарювання. 

СК 17. Здатність розуміти та уміло використовувати математичні та 

числові методи, які часто використовуються для доцільності прийняття 

маркетингових рішень, в тому числі, у розрізі міжнародної економічної 

діяльності. 

 

VI. Придатнiсть випускникiв до працевлаштування та подальшого 

навчання: 

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою 

випускник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі 

України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може 

займати  відповідну первинну посаду за категоріями: 

3411 «3 Фахівці»: дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери 

(посередники) із заставних та фінансових операцій;  

З413 агенти з торгівлі майном ;  

3416 закупники;  

342 агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери  

3421 брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів;  



3429 агенти з комерційних послуг та торговельні брокери;  

3436.1 помічники керівників підприємств, установ та організацій;  

3436.2 помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів 

3436.3 помічники керівників малих підприємств без апарату управління 

3436.9 інші помічники 

3479 інші фахівці у сфері культури та мистецтва 

«14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх 

підрозділів»: 

1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у 

торгівлі;  

1453 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та 

непродовольчими товарами та їх ремонті;  

1453.1 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими 

товарами;  

1453.2 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими 

товарами;  

1454 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими 

товарами;  

1471 Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх 

осіб;  

1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації;  

1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення 

суспільної думки;  

1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та 

управління;  

1476.1 Менеджери (управителі) з реклами. 

 

VIІ. Порядок оцінювання результатів навчання: 
Система оцінювання побудована на урахуванні вихідної 

результативності навчальної активності студентів у процесі проходження 

поточного та підсумкового контролю у межах визначених форм організації 

освітнього процесу: навчальні заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи.   

Сумарна оцінка за вивчення дисципліни  виставляється за національною 

та європейською шкалою.  

Атестація випускників здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної бакалаврської роботи. 

 

Освітні компоненти за освітньою програмою «Маркетинг» 
 

 Цикл загальної підготовки 

ОК 1 Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка 



ОК 2 Вступ до спеціальності «Маркетинг» 

ОК 3 Українська мова (за професійним спрямуванням) 

ОК 4 Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист 

ОК 5 Правознавство 

ОК 6 
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

ОК 7 Інформаційні системи та технології 

ОК 8 Вища та прикладна математика 

ОК 9 Філософія, етика та естетика 

ОК 10 Академічна доброчесність та основи наукових досліджень 

ОК 11 Економічна теорія 

ОК 12 Статистика 

ОК 13 Соціологія та психологія 

 Цикл професійної підготовки 

ОК 14 Еволюція маркетингу 

ОК 15 Економіка підприємств різних форм власності 

ОК 16 Основи менеджменту 

ОК 17 Економічний аналіз господарської діяльності підприємства 

ОК 18 Облік і оподаткування 

ОК 19 Фінанси, гроші та кредит 

ОК 20 Маркетинг 

ОК 21 Маркетингові дослідження 

ОК 22 Маркетингова товарна політика 

ОК 23 Інфраструктура товарного ринку 

ОК 24 Поведінка споживача 

ОК 25 Маркетингове ціноутворення 

ОК 26 Менеджмент ЗЕД 

ОК 27 Маркетинг промислового підприємства 



ОК 28 Організація підприємницької діяльності в галузі промисловості 

ОК 29 Міжнародні відносини 

ОК 30 Логістика 

ОК 31 Маркетинг послуг 

ОК 32 Маркетингові комунікації 

ОК 33 Міжнародний маркетинг 

ОК 34 Міжнародна реклама 

ОК 35 Digital-маркетинг 

 
 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 121 Інженерія 

програмного забезпечення на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти 
І. Код та найменування спеціальності – 121 Інженерія програмного 

забезпечення 

ІІ. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень, FQ-EHEAF  -  

перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень, НРК України – 6 рівень  

ІІІ. Перелік спеціалізацій та освітніх програм – освітня програма 

«Інженерія програмного забезпечення»  

Орієнтація освітньо-професійної програми: освітньо-професійна 

програма ґрунтується на загальновідомих наукових та практичних  

результатах із врахуванням сьогоднішнього стану інженерії прикладного 

програмного забезпечення,  орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких 

можлива подальша професійна та наукова кар`єра. 

Програма має прикладну орієнтацію на підготовку фахівців, здатних 

ефективно та обґрунтовано вирішувати завдання проектування та розробки 

якісного програмного забезпечення. 

ІV. Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної 

трансфернонакопичувальної системи та строк навчання: 240 кредитів 

ЄКТС для здобувачів вищої освіти, що вступають на базі повної загальної 

середньої освіти (ПЗСО), термін навчання 3 роки 10 місяців. 

 - на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та 

перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста) зі спеціальностей галузі знань 12 Інформаційні технології та не 

більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої 



програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за 

іншими спеціальностями;  

 - на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, 

отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.  

 Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший 

бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в 

порядку, визначеному законодавством. Мінімум 50 % обсягу освітньої 

програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим Стандартом 

вищої освіти. 

 

V. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання або практичні проблеми інженерії програмного 

забезпечення, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, 

із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатнiсть до абстрактного мислення, аналiзу, синтезу. 

ЗК 2. Здатнiсть застосовувати знання у практичних ситуацiях. 

ЗК 3. Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно, так i письмово. 

ЗК 4. Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою як усно, так i письмово. 

ЗК 5. Здатнiсть вчитися i оволодiвати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в команді. 

ЗК 8. Здатнiсть дiяти на ocнoвi етичних міркувань. 

ЗК 9. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК 10. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 12. Здатнiсть зберiгати та примножувати моральнi, культурні, наукові 

цiнностi та примножувати досягнення суспiльства на ocнoвi розумiння історії 

та закономірностей розвитку предметноi областi, її мiсця у загальнiй системi 

знань про природу i суспiльство та у розвитку суспiльства, техніки i 

технологій, використовувати рiзнi види та форми рухової активностi для 

активного вiдпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності, визначені стандартом: 

 СК 1. Здатність ідентифікувати, класифікувати та формулювати вимоги 

до програмного забезпечення.  



СК 2. Здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення, 

включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, 

поведінки та процесів функціонування.  

СК З. Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти 

програмних систем.  

СК 4. Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості 

програмного забезпечення у відповідності з вимогами замовника, технічним 

завданням та стандартами.  

СК 5. Здатність дотримуватися специфікацій, стандартів, правил і 

рекомендацій в професійній галузі при реалізації процесів життєвого циклу.  

СК 6. Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи і засоби для 

забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки).  

СК 7. Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність 

створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та 

опрацювання даних.  

СК 8. Здатність застосовувати фундаментальні і міждисциплінарні 

знання для успішного розв’язання завдань інженерії програмного 

забезпечення.  

СК 9. Здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, 

технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу професійної 

діяльності.  

СК 10. Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати 

професійні знання щодо створення і супроводження програмного 

забезпечення та визнання важливості навчання протягом всього життя.  

СК 11. Здатність реалізовувати фази та ітерації життєвого циклу 

програмних систем та інформаційних технологій на основі відповідних 

моделей і підходів розробки програмного забезпечення. 

 СК 12. Здатність здійснювати процес інтеграції системи, застосовувати 

стандарти і процедури управління змінами для підтримки цілісності, загальної 

функціональності і надійності програмного забезпечення.  

СК 13. Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з 

розробки та супроводження програмного забезпечення.  

СК 14. Здатність до алгоритмічного та логічного мислення. 

  

VI. Придатність випускникiв до працевлаштування та подальшого 

навчання: 
Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою 

випускник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі 

України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може 

займати  відповідну первинну посаду за категоріями 

2131.2 – Адміністратор бази даних  

2132.2 – Інженер-програміст  

2132.2 – Програміст (база даних)  



Робочі місця програміста та тестувальника в ІТ-компаніях, малих та 

великих підприємствах та інститутах технологічного та інформаційного 

сектора (дослідник, забезпечення якості, комерція). 

 

VIІ. Порядок оцінювання результатів навчання: 

Система оцінювання побудована на урахуванні вихідної 

результативності навчальної активності студентів у процесі проходження 

поточного та підсумкового контролю у межах визначених форм організації 

освітнього процесу: навчальні заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи.   

Сумарна оцінка за вивчення дисципліни  виставляється за національною 

та європейською шкалою.  

Атестація випускників здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної бакалаврської роботи. 

 

Освітні компоненти за освітньою програмою 

 «Інженерія програмного забезпечення» 
 

 Цикл загальної підготовки 

1.1.1. Історія української державності 

1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 

1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

1.1.4. Академічна доброчесність та основи наукових досліджень 

1.1.5. Соціологія та психологія 

1.1.6. 
Безпека життєдіяльності 

1.1.7. Філософія, етика та естетика 

Цикл професійної підготовки 

ОК 1 Лінійна алгебра та аналітична геометрія 

ОК 2 Фізика (вибрані розділи)  

ОК 3 Комп’ютерна дискретна математика 

ОК 4 Математичний аналіз 

ОК 5 Основи програмування 

ОК 6 Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій 



ОК 7 Теорія ймовірностей та математична статистика 

ОК 8 Технології мультимедіа 

ОК 9 Групова динаміка і комунікації 

ОК 10 Операційні системи 

ОК 11 Організація комп’ютерних мереж 

ОК 12 Об’єктно-орієнтоване програмування 

ОК 13 Організація баз даних та знань 

ОК 14 Алгоритми та структури даних 

ОК 15 Конструювання програмного забезпечення 

ОК 16 Математичні основи програмної інженерії 

ОК 17 Практичне проєктування та аналіз обчислення алгоритмів 

ОК 18 Аналіз вимог до програмного забезпечення 

ОК 19 Архітектура та проектування програмного забезпечення 

ОК 20 Якість програмного забезпечення та тестування 

ОК 21 Архітектура комп'ютера 

ОК 22 Менеджмент проектів програмного забезпечення 

ОК 23 Моделювання та аналіз програмного забезпечення 

ОК 24 Основи нейронних мереж 

ОК 25 Програмування інтернет-застосувань 

ОК 26 Безпека програм та даних 

ОК 27 Документування програмного продукту 

ОК 28 Економіка програмного забезпечення 

 
 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 242 Туризм на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

 

І. Код та найменування спеціальності – 242 Туризм 

ІІ. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень, FQ-EHEAF  -  

перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень, НРК України – 6 рівень  

ІІІ. Перелік спеціалізацій та освітніх програм – освітня програма 

«Туризм»  

Орієнтація освітньо-професійної програми: освітньо-професійна 

програма орієнтована на здобуття ґрунтовних теоретичних знань та 

формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення 

професійної діяльності у сфері рекреації та туризму. 



 ІV. Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної 

трансфернонакопичувальної системи та строк навчання: 240 кредитів 

ЄКТС для здобувачів вищої освіти, що вступають на базі повної загальної 

середньої освіти (ПЗСО), термін навчання 3 роки 10 місяців. 

 на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» 

(освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, 

отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки «фаховий 

молодший бакалавр», молодшого бакалавра («молодший спеціаліст»);  

прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший 

бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в 

порядку, визначеному законодавством.  

Практика має складати не менше 4 кредитів ЄКТС.  

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти 

 

V. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання або практичні проблеми інженерії програмного 

забезпечення, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, 

із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій. 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатнiсть до абстрактного мислення, аналiзу, синтезу. 

ЗК 2. Здатнiсть застосовувати знання у практичних ситуацiях. 

ЗК 3. Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно, так i письмово. 

ЗК 4. Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою як усно, так i письмово. 

ЗК 5. Здатнiсть вчитися i оволодiвати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в команді. 

ЗК 8. Здатнiсть дiяти на ocнoвi етичних міркувань. 

ЗК 9. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК 10. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 12. Здатнiсть зберiгати та примножувати моральнi, культурні, наукові 

цiнностi та примножувати досягнення суспiльства на ocнoвi розумiння історії 

та закономірностей розвитку предметноi областi, її мiсця у загальнiй системi 

знань про природу i суспiльство та у розвитку суспiльства, техніки i 



технологій, використовувати рiзнi види та форми рухової активностi для 

активного вiдпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності, визначені стандартом: 

 СК 1. Здатність ідентифікувати, класифікувати та формулювати вимоги 

до програмного забезпечення.  

СК 2. Здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення, 

включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, 

поведінки та процесів функціонування.  

СК З. Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти 

програмних систем.  

СК 4. Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості 

програмного забезпечення у відповідності з вимогами замовника, технічним 

завданням та стандартами.  

СК 5. Здатність дотримуватися специфікацій, стандартів, правил і 

рекомендацій в професійній галузі при реалізації процесів життєвого циклу.  

СК 6. Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи і засоби для 

забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки).  

СК 7. Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність 

створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та 

опрацювання даних.  

СК 8. Здатність застосовувати фундаментальні і міждисциплінарні 

знання для успішного розв’язання завдань інженерії програмного 

забезпечення.  

СК 9. Здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, 

технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу професійної 

діяльності.  

СК 10. Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати 

професійні знання щодо створення і супроводження програмного 

забезпечення та визнання важливості навчання протягом всього життя.  

СК 11. Здатність реалізовувати фази та ітерації життєвого циклу 

програмних систем та інформаційних технологій на основі відповідних 

моделей і підходів розробки програмного забезпечення. 

 СК 12. Здатність здійснювати процес інтеграції системи, застосовувати 

стандарти і процедури управління змінами для підтримки цілісності, загальної 

функціональності і надійності програмного забезпечення.  

СК 13. Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з 

розробки та супроводження програмного забезпечення.  

СК 14. Здатність до алгоритмічного та логічного мислення. 

  

VI. Придатнiсть випускникiв до працевлаштування та подальшого 

навчання: 
Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою 

випускник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі 



України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може 

займати  відповідну первинну посаду за категоріями 

3340 Інструктор-методист з туризму 

3414 Екскурсовод  

3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму) 

3414 Організатор подорожей (екскурсій) 

3414 Організатор туристичної і готельної діяльності 

3414 Фахівець з розвитку сільського туризму 

3439 Інспектор з туризму  

3414 Фахівець з туристичного обслуговування 

3414 Фахівець із організації дозвілля  

3414 Фахівець із туристичної безпеки. 

 

VIІ. Порядок оцінювання результатів навчання: 
Система оцінювання побудована на урахуванні вихідної 

результативності навчальної активності студентів у процесі проходження 

поточного та підсумкового контролю у межах визначених форм організації 

освітнього процесу: навчальні заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи.   

Сумарна оцінка за вивчення дисципліни  виставляється за національною 

та європейською шкалою.  

Атестація випускників здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної бакалаврської роботи. 

 

Освітні компоненти за освітньою програмою «Туризм» 

 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1 Конструктивна географія 

ОК 2 Туризмознавство: вступ до фаху 

ОК 3 Українська мова (за професійним спрямуванням) 

ОК 4 Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист 

ОК 5 Правознавство 

ОК 6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

ОК 7 Інформаційні системи та технології 

ОК 8 Вища та прикладна математика 

ОК 9 Філософія, етика та естетика 



ОК 10 Академічна доброчесність та основи наукових досліджень 

ОК 11 Економічна теорія 

ОК 12 Статистика 

ОК 13 Соціологія та психологія 

 Цикл професійної підготовки 

ОК 14 Основи туризму 

 

ОК15 

 

Міжнародна економіка  

ОК 16 Географія туризму та рекреації  

ОК 17 Країнознавство (англійською мовою)* 

ОК 18 Туристичне краєзнавство 

ОК 19 

Міждисциплінарний курсовий проект (географія туризму та 

рекреації, туристичне краєзнавство) 

ОК 20 Спортивно-туристична та краєзнавча робота закладів освіти 

ОК 21 Соціально-педагогічні технології в туризмі 

ОК 22 Організація туризму 

ОК 23 Організація готельної та ресторанної справи 

ОК 24 Туристичне обслуговування 

ОК 25 Міжкультурні комунікації (англійською мовою)* 

ОК 26 Правове регулювання туристичної діяльності 

ОК 27 Сімейний туризм 

ОК 28 Екскурсознавство 

ОК 29 Рекреаційно-розважальні технології в туризмі 



ОК 30 Рекреалогія і курортологія 

ОК 31 Економіка туризму 

ОК 32 Державне і муніципальне управління в сфері туризму 

ОК 33 Управління туристичними інноваціями 

ОК 34 Туроперейтинг 

ОК 35 Безпека в туризмі та туристичні формальності 

ОК 36 Менеджмент туризму 

ОК 37 Маркетинг та брендінг туристичних дестинацій 

 


