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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Загальна характеристика закладу вищої освіти 

Повна назва навчального закладу – Хмельницький політехнічний фаховий 

коледж Національного університету «Львівська політехніка». 

Скорочена назва навчального закладу – ХПК. 

ХПК – вищий навчальний заклад першого рівня акредитації.  

Юридична адреса навчального закладу: вулиця Зарічанська, 10, 

м. Хмельницький, Хмельницька обл., 29015. 

Тел./факс.: +380 (0382) 63-05-05. 

Е-mail: hpk@ic.km.ua. 

Web-сторінка: www.hpk.edu.ua.  

Хмельницький політехнічний фаховий коледж створений в 1965 році як 

електромеханічний технікум Міністерства електротехнічної промисловості 

СРСР. Підготовка фахівців проводилась за спеціальностями: 

«Електроустаткування промислових підприємств та установ», 

«Електромашинобудування», «Обробка металів різанням» за денною та 

вечірньою формами навчання. У 1973 році технікум переведений в 

новозбудовані корпуси, студенти отримали п'ятиповерховий гуртожиток. В 

1988 році відкрито на базі вечірнього заочне відділення. В 1991 році 

електромеханічний технікум отримав статус політехнічного коледжу. В 

залежності від потреб виробництва, в коледжі вводились нові спеціальності. В 

1976 році почалась підготовка фахівців за спеціальністю «Експлуатація 

верстатів з програмним управлінням», в 1986 році за спеціальністю «Технічні 

системи автоматизованого проектування», в 1989 році – «Виробництво 

електронно-обчислювальної техніки», в 1994 році – «Організація виробництва»,  

в 2000 році – «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і 

автоматизованих систем» та «Економіка підприємства», а з 2005 року – 

розпочата підготовка фахівців спеціальності «Обслуговування та ремонт 

автомобілів та двигунів». В 2015 році Хмельницький політехнічний коледж 

відповідно до наказу № 339 від 23 березня 2015 року було реорганізовано та 

mailto:hpk@ic.km.ua
http://hpk.edu.ua./contact-us


створено у складі Національного університету «Львівська політехніка» 

відокремлений структурний підрозділ – Хмельницький політехнічний коледж 

Національного університету «Львівська політехніка». Наказом Міністерства 

освіти і науки України № 875 від 25.06.2020 року «Про перейменування 

відокремлених структурних підрозділів Національного університету «Львівська 

політехніка» прийняте рішення про перейменування Відокремленого 

структурного підрозділу – Хмельницький політехнічний коледж Національного 

університету «Львівська політехніка» на Відокремлений структурний підрозділ 

«Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету 

«Львівська політехніка». 

Основними установчими документами, які забезпечують умови діяльності 

навчального закладу, є: 

– Постанова Ради народного господарства Подільського економічного 

району № 275 від 30 серпня 1965 року «Про утворення Хмельницького 

електромеханічного технікуму»; 

– Наказ № 40 від 20 лютого 1991 року Міністерства електротехнічної 

промисловості та приладобудування СРСР «Про створення вищого 

професійного училища-коледжу на базі Хмельницького електромеханічного 

технікуму»; 

– Наказ № 339 від 23 березня 2015 року Міністерства освіти і науки 

України «Про реорганізацію Хмельницького політехнічного коледжу»; 

– Положення «Про відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький 

політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка», 

погоджене конференцією трудового колективу Відокремленого підрозділу – 

Хмельницький політехнічний коледж Національного університету «Львівська 

політехніка» (протокол № 5 від 23.11.2020 року), схвалено Рішенням Вченої 

ради Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 68 від 

22.12.2020 року), затверджене ректором Національного університету «Львівська 

політехніка» 23.12.2020 року; 

– Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України. 



Коледж проводить підготовку фахівців відповідно ліцензії Національного 

університету «Львівська політехніка», затвердженої наказом МОН України  

№122-л від 9.06.2017р., рішення АК від 28.05.2015 р., протокол №116 (наказ 

МОН України від 10.06.2015 р. №1415-Л) має право здійснювати господарську 

діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг, пов’язаних с одержанням 

вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста. 

Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький політехнічний 

фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка» – освітній 

заклад, який здійснює підготовку молодших спеціалістів на основі базової 

середньої освіти із отриманням повної загальної середньої освіти та на базі 

повної загальної середньої освіти та починаючи з 2020 року здійснює 

підготовку фахових молодших бакалаврів. 

Згідно Наказу МОН № 1020-л від 26.12.2019 р. (а також № 83-л від 

09.07.2021 р.) коледж проводить підготовку фахівців за освітнім ступенем 

«бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент». 

Пріоритетними завданнями є: 

– створення сприятливих умов для продовження навчання в університеті 

за скороченими програмами; 

– впровадження інноваційних освітніх технологій; 

– спеціалізоване вивчення іноземних мов (заняття у спеціалізованих 

мовних кабінетах; робочі мови – українська й англійська); 

– впровадження програм фізичного розвитку, оздоровчих програм 

(спортивні секції, змагання); 

– розвиток інтелектуальних і творчих здібностей; 

– удосконалення та розширення матеріально-технічного забезпечення; 

– поглиблення зв’язків із суб’єктами господарської діяльності різних 

форм власності та отримання практичного досвіду для впровадження у 

навчальний процес; 

– адаптація освітнього процесу до сучасних вимог роботодавців; 

Хмельницький політехнічний фаховий коледж НУ «Львівська 

політехніка» здійснює підготовку фахівців за 7 спеціальностями: 



073 «Менеджмент»; 051 «Економіка»; 123 «Комп’ютерна інженерія»; 

121 «Інженерія програмного забезпечення»; 274 «Автомобільний транспорт»; 

131 «Прикладна механіка»; 133 «Галузеве машинобудування».  

Коледж є одним з найбільших не лише в обласному центрі, а й на 

Хмельниччині серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. 

У коледжі створено всі необхідні умови для якісної професійної 

підготовки майбутніх фахівців, а саме: власні приміщення загальною площею 

14130,1кв.м, сформована відповідна матеріально-технічна база, обладнана 

спеціалізованими кабінетами, зокрема, мультимедійні аудиторії, кабінети 

інтерактивного та дистанційного навчання і технологій. Велика увага 

приділяється вдосконаленню освітньої діяльності: підготовці нових навчальних 

модулів і курсів; упровадженню інноваційних освітніх технологій і сучасних 

форм навчання (проведення інтерактивних семінарів-тренінгів та 

короткострокових циклів інформації); розробленню та вдосконаленню 

мультимедійних засобів; впровадженню в педагогічну практику принципів 

інтерактивного навчання. 

Керівник Хмельницького політехнічного фахового коледжу Національного 

університету «Львівська політехніка» Овчарук Вадим Володимирович працює 

директором коледжу 7 років. За спеціальністю менеджер-економіст, доктор 

економічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, старший викладач. 

Нагороджений знаком «Ушинський К.Д.» (від 07 грудня 2016 наказ №51к). 

Навчально-виховний процес забезпечують досвідчені викладачі, серед 

яких 3 особи – доктори наук, 10 – кандидати наук, 6 – доценти, 96 – викладачі 

вищої категорії, 16 викладачів мають звання «Відмінник освіти України», 

34 працівники мають звання «Старший викладач», 38 – вчителі-методисти. 

Викладачі коледжу здійснюють наукові та науково-прикладні 

дослідження та упродовж 2015-2021 рр. взяли участь у наступних міжнародно-

практичних конференціях: Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми управління експортно-імпортною діяльністю», 13 травня 2014 р., 

м.Львів; Міжнародна науково-практична конференція «Управління інноваційним 

процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками», 22-23 травня 



2014 р., м.Львів; II Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-

аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», 24-25 жовтня 

2014 р., м.Львів; IV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

аспекти ресурсокористування», 27 березня, 2015 р., м. Тернопіль; XV Всеукраїн. 

наук.-практ. конф. «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку», 

21 травня 2015 р., м.Хмельницький; ХІI Міжнародна науково-практична 

конференція «Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у 

забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС», 25-27 вересня, 2015 р., 

м. Хмельницький; IV Міжнародна науково-практичної конференції пам’яті 

почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка М. Г. «Сучасні 

підходи до формування асортименту товарів у роздрібному торговельному 

підприємстві», 2015 р., м. Тернопіль; Наук. конференція професорсько-

викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу «Академія» 

«Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції», 2015 р., 

м. Львів; ІV Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Актуальні питання теорії та практики 

психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців», 20-21 квітня 2016 р., 

м.Хмельницький; XVІ Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Статистична оцінка 

соціально-економічного розвитку», 20 травня 2016 р., м.Хмельницький; ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. «Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному 

інформаційному просторі», 29-20 травня 2016 р., м.Тернопіль; XVІІ Всеукраїн. 

наук.-практ. конф. «Інноваційний потенціал світової науки - ХХI сторіччя», 19- 22 

квітня 2016 р., м.Запоріжжя, 2016 р.; Наук. конференція професорсько-

викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу «Академія» 

«Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції», 2016 р., 

м. Львів; Круглий стіл «Актуальні  питання  охорони  та  захисту  прав  

інтелектуальної  власності  на митному  кордоні  України», 25 березня 2016 р., 

м. Хмельницький; VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

економічні системи: стан та перспективи», 15-16 травня, 2016 р., м. Хмельницький; 

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні економічні системи: 

стан та перспективи», 16-17 травня, 2017 р., м. Хмельницький; VIIІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасні економічні системи: стан та 

перспективи», 16-17 травня, 2017 р., м. Хмельницький; міжнародної-науково-



практичної конференції «Економічне зростання : стратегія, напрями і пріоритети», 

22-23 вересня 2017 р., м. Запоріжжя; VIIІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні економічні системи: стан та перспективи», 16-17 травня, 

2017 р., м. Хмельницький; Наук. конференція професорсько-викладацького складу і 

аспірантів навчально-наукового комплексу “Академія” «Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції:», 2017 р., м. Львів; 

Международная научно-практическая конференція «Стратегии развития науки и 

образования», 2017 р., Namur, Belgique; Міжн. науково-практ. конференція 

«Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних 

засадах», 2017 р., м. Львів; Міжнародна науково-практична конференція 

«Економіка, фінанси, облік, маркетинг та менеджмент в Україні та за кордоном», 

20 жовтня 2017 р., м.Полтава; International Scientific Conference «Corporate 

Governance: Strategies, Processes, Technology», 20 October 2017, Kaunas, Eithuania; 

The II International scientific conference «From the Baltic to the Black Sea: The 

Formation of Modern Economic Area», August 24
th
 2018, Riga, Latvia; XVII 

Міжнародна наукова конференція «Фінансовий ринок: інституції та 

інструменти», 3-6 червня 2018 р., м.Львів; Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, 

механізми, ефективність», 18 серпня 2018 р., м.Київ; XII Міжнародна науково-

практична конференція «Маркетинг та логістика в системі менеджменту», 25-27 

жовтеня 2018 р. м.Львів; Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Модернізація та суспільний розвиток національної економіки: теоретичні та 

прикладні аспекти», 18 серпня 2018 р., м.Одеса; Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, 

обліку та права», 14 серпня 2018 р., м.Полтава; Всеукраїнська науково-практична 

конференція  «Аналіз сучасних тенденцій забезпечення ефективності економіки 

країни», 12-13 січня 2018 р., м Київ; II Всеукраїнська наукова конференція 

«Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій», 26- 27 жовтня 2018 р., 

м.Дніпро; II Міжнародна науково-практична конференція «Корпоративні 

фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку», 12 жовтня 2018 р., 

м.Київ; Міжнародна науково- практична конференція «Перспективні напрямки 

розвитку економіки, управління та права: теорія і практика», 12 березня 2018 р., 



м.Полтава; III Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю», 16 травня 

2018 р., м.Львів; IV Міжнародна науково- практична конференція «Актуальні 

проблеми економіки та менеджменту», 23 Серпня 2018 р., м.Запоріжжя; 

Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і проблеми 

міграційних процесів у глобалізованому світі», 3-4 травня 2018 р., м.Чернівці; 

Міжнародна науково-практична конференція  «Соціальна робота і проблеми 

міграційних процесів у глобалізованому світі», 22 листопада 2018 р., 

м.Кропивницький; Міжнародна науково-практична конференція «Створення 

ефективної фінансової інфраструктури в умовах інноваційної економіки», м.Дніпро, 

9 червня 2018 р., м. Дніпро; Міжнародна науково-практична конференція «Право, 

економіка та управління: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку», 14-15 

вересня 2018 р., м. Одеса; II International scientific conference: Corporate governance: 

strategies, technology, processes, October 26, 2018. Leipzig, Germany; Міжнародна 

науково-практична конференція «Створення ефективної фінансової інфраструктури 

в умовах інноваційної економіки», 9 червня 2018 р., м.Дніпро; VІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики психолого-

педагогічної підготовки майбутніх фахівців», 11-12.04.2019 р., м. Хмельницький; 

XIX Міжнародна науково-практична конференція «Статистичні методи та 

інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку», 23.05.2019 р., 

м. Хмельницький; Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан та 

перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права”, 

11 травня 2019 р., м.Полтава; ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку», 23-24 травня 2019 р., м.Одеса; 

Міжнародна науково-практична конференція «Стабільність національної економіки: 

проблеми та шляхи забезпечення», 25 травня 2019 р., м.Дніпро; І Міжнародна 

науково–практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку 

технологій та менеджменту», 26 листопада 2020 р., м. Хмельницький; XІІI 

Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і логістика в системі 

менеджменту», 2020 р., м. Львів; ХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-

конференції молодих вчених та студентів «Формування механізмів управління 

якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств», 2021 р., м. 



Дніпро; Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, 

аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку 

сучасної науки», 2021 р., м. Рівне; Науково практичний семінар «Інноваційні 

технології як основа становлення особистості», 15 травня 2020 р., м. 

Хмельницький; XX Міжнародна науково-практична конференція «Статистичні 

методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку», 

22.05.2020 р., м. Хмельницький; Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна 

військова наука у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка», 2021 р., м. Киїів. 

Налагоджено зв’язки із закладами вищої освіти, організаціями та 

компаніями, серед яких провідне місце займають: ПАТ «ЗАВОД ТЕМП», 

ПАТ «НОВАТОР», «POLIPAK», «ВАЛОН-А», «УКРЕЛКОМ», «ГІДРОХАУС», 

«АДВІС МАШ», ПАТ «ПРИГМА-ПРЕС», ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», 

«KARAT CARPET», ПАТ Хмельницькобленерго», Державна податкова 

інспекція», Комп’ютерний салон «Мегабайт», ПП «Меркурій 99», 

ПП «Поділля Євро Будінвест-АЄ», Філія ПАТ «Свемон-Волинь», 

АТ «Мікросистема», ТОВ «Агенція рекламіст», ТзОВ «Ультра ІТ», 

ПАТ «Райффайзен банк Аваль», ПП «Оупен систем», ПП «Потенціал сервіс», 

АТ «Альфа-Банк», ПП «Омега-центр», «TOYOTA-ЦЕНТР», «Пежо Авто Люкс», 

«Італкарс Фіат», Автоцентр «ЛИГА-ІІ», «Автолюкс», «Дакар-Сервіс», «Гранд-

мотор», «Престиж-Авто», «Говерла», ПП «AuditSoft Pro», 

ПрАТ «Хмельниччина-Авто». 

Значну увагу у коледжі приділено налагодженню співпраці із перейняття 

іноземного досвіду організації освітньої діяльності майбутніх фахівців, зокрема 

укладено договір з Торгово-промисловою палатою німецького міста Ерфурта з 

метою надання студентам можливості отримати німецький кваліфікаційний 

диплом. З 2020 р. в рамках проекту Senior Experten Service викладачі 

спеціальності 073 «Менеджмент» співпрацюють із німецьким експертом з 

питань адміністрування та менеджменту.  



Характеристика спеціальності та обґрунтування потреби у фахівцях 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 

07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» 

 

Формування належного рівня економічних знань, фінансової культури 

фахівців завжди був і залишається важливим чинником економічного прогресу 

та якісного процесу суспільного відтворення. Відсутність сучасних підходів та 

методів створення таких знань обумовлюють фактори гальмування суспільного 

прогресу, стримують здійснення економічних реформ та налагодження 

партнерських зв’язків із закордонними партнерами. В умовах необхідності 

проведення економічних реформ та активного інтегрування України у світову 

економічну спільноту, підприємства різних галузей промисловості прагнуть 

підвищити ефективність виробництва та посилити конкурентні позиції, як на 

внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Сучасні виробники постійно 

удосконалюють технології продукування та способи менеджменту організації 

операційних процесів. Це зумовлює необхідність залучення фахівців-

менеджерів, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі управління і адміністрування, а також, використовувати 

набутий досвід для подальшого навчання у сфері відповідної науки. 

Підготовка фахівців спеціальності проводиться відповідно до Концепції 

освітньої діяльності Хмельницького політехнічного фахового коледжу 

НУ «Львівська політехніка» з підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування», затвердженою Хмельницькою обласною державною 

адміністрацією, в якій обґрунтована потреба регіону у зазначених фахівцях та 

розкриті наявні і потенційні можливості коледжу забезпечувати відповідні 

освітні послуги. 

Підготовка фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» розпочата в 

1994 році, студенти отримують кваліфікацію «помічника керівника виробничого 

підрозділу». Підготовка фахівців здійснюється на основі базової та повної 

загальної середньої освіти за денною та заочною формою навчання. В 

підготовці молодших спеціалістів, молодших фахових бакалаврів та бакалаврів 



з менеджменту задіяне відділення економіки та менеджменту і циклові комісії, з 

яких фахового спрямування – кафедра менеджменту та циклова комісія 

менеджменту і економіки. Кафедра менеджменту та циклова комісія 

менеджменту і економіки приділяє значну увагу підвищенню успішності та 

дотриманню вимог до змісту, обсягу та рівню освітньої і професійної 

підготовки майбутніх фахівців з менеджменту. 

Навчальний заклад має відповідну матеріально-технічну базу, кадрове та 

інформаційне забезпечення і може забезпечити підготовку фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», 

кваліфікація яких відповідатиме шостому рівню Національної рамки 

кваліфікацій. 

Освітня діяльність Хмельницького політехнічного фахового коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» ґрунтується на 

концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, Державній 

Національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття»), регламентується 

Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», наказами 

Міністерства освіти і науки України, Статутом, Правилами внутрішнього 

розпорядку Хмельницького політехнічного фахового коледжу НУ «Львівська 

політехніка» та іншими нормативно-правовими актами. 

Постійно проводиться моніторинг попиту на фахівців у сфері 

менеджменту на підприємствах, в установах і організаціях м. Хмельницького, 

області та інших регіонах України. 

Код та найменування спеціальності – 073 «Менеджмент». 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. 

Ступінь вищої освіти – бакалавр. 

Назва освітньо-професійної програми – «Менеджмент». 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» для підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

затверджена, розглянута та ухвалена Педагогічною радою Хмельницького 



політехнічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка» 

(протокол №1 від 30.08.2019 р.). 

Освітня програма спрямована на здобуття особою загальнокультурної та 

професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь, навичок і знань, а 

також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання типових 

завдань, що передбачені для первинних посад у сфері здійснення менеджменту 

організацій, підприємств та установ різних галузей усіх форм власності.  

Основний акцент освітньо-професійної програми «Менеджмент» для 

підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» ставиться на здобуття знань з менеджменту 

підприємства, що передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої 

освіти, кар’єрного самовизначення та зростання.  

Важливим в організації освітнього процесу з підготовки фахівців за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» у Відокремленому структурному підрозділі 

«Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету 

«Львівська політехніка» є інтеграція теоретичного й практичного аспектів 

підготовки. На базі Автоцентру інновацій «Політехнік» виділено практичне робоче 

місце менеджера, як одного із структурних елементів будь-якої організації, філії, 

відділу та суб’єкта господарювання. Окремі заняття для студентів освітнього 

ступеня «бакалавр» проводяться на ПрАТ «Хмельниччина-Авто» та 

ПП «AuditSoft Pro». 

Поряд з цим, особливістю освітньо-професійної програми «Менеджмент» 

є приділення уваги вивченню тих дисциплін, які пов’язані із управлінням 

зовнішньоекономічною діяльністю та виходом підприємства на зовнішній 

ринок. Це зумовлено тим, що разом із посиленням інтеграційних процесів та 

переходом більшості суб’єктів господарювання Хмельницького регіону до 

співпраці із закордонними контрагентами, в сфері менеджменту організації 

виникає необхідність у підготовці фахівців, які компетентні у питаннях 

управління експортно-імпортними операціями та веденні переговорів із 

потенційними контрагентами.  



Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи на термін навчання – 240 кредитів / 3 роки і 10 

місяців на базі повної загальної середньої освіти. 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 

навчання (в разі наявності). 

Основною метою освітньої діяльності Хмельницького політехнічного 

фахового коледжу Національного університету «Львівська політехніка» на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 

073 «Менеджмент» є професійна підготовка фахівців, які здатні розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі управління та 

адміністрування або у процесі подальшого навчання, що передбачає застосування 

певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Під час провадження освітньої діяльності передбачається дотримання 

наступних професійних стандартів: 

1. Освітньо-професійна програма «Менеджмент» для підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

073 «Менеджмент»  галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

затверджена Педагогічною радою Хмельницького політехнічного коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» (протокол №1 від 

30.08.2019 р.). 

2. Закон України «Про вищу освіту». 

3. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 

26.04.2015 р. №266. 

4. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1341. 

  



Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти. 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у галузі управління та адміністрування (за певним 

видом діяльності) або у процесі подальшого навчання, що передбачає 

застосування окремих теорій та методів менеджменту, соціальних та 

поведінкових наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

1. 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.  

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, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

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. Володіння іноземною мовою (мовами) в письмовій та усній формах за 

професійним спрямуванням. 

8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.  

11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

13. Здатність працювати у міжнародному контексті.  



14. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

15. Здатність вести самостійний творчий пошук необхідної інформації для 

здійснення професійної діяльності і підвищення рівня  та загальної культури. 

16. Здатність критично оцінювати характер впливу соціально-

психологічних і природних факторів на професійну і побутову діяльність 

індивідуумів та соціальних груп. 

17. Організація та контроль власної поведінки в комунікативному процесі з 

метою забезпечення гармонійних стосунків з учасниками спільної діяльності. 

18. Здатність проводити цілеспрямовану діяльність для досягнення 

очікуваного результату в соціально-економічній сфері. 

19. Здатність до особистої відповідальності при виконанні поставлених 

завдань. 

20. Володіння знаннями в галузі, необхідними для освоєння 

загальнопрофесійних дисциплін. 

Фахові компетентності: 

1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.  

2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.  

3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.  

4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.  

5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію 

функцій менеджменту.  

6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.  

7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту.  

8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.  

9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні професійних завдань.  

10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації.  



11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління.  

12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення.  

13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній 

діяльності.  

14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній 

діяльності.  

15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички. 

16. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання в галузі 

економічного обґрунтування управлінських рішень. 

17. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання в галузі 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

18. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання в галузі 

ціноутворення. 

19. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання в галузі 

фінансів. 

20. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання в галузі 

грошового обігу і кредитних відносин. 

21. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання в галузі 

економічного аналізу. 

22. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання в галузі 

маркетингу. 

23. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання в галузі 

інвестування. 

24. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання в галузі 

інноваційної діяльності. 

25. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання в галузі 

логістики.  



Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується 

надавати. 

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з менеджменту. 

Після завершення навчання за освітньо-професійною програмою 

«Менеджмент» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» здобувач здатний фахово 

виконувати професійну роботу в галузях економіки відповідно до класифікатора 

видів економічної діяльності, а саме: сільське господарство, мисливське 

господарство, лісове господарство, рибне господарство, водне господарство; 

добувна промисловість, обробна промисловість; виробництво електроенергії, 

газу та води; торгівля; заклади готельного та ресторанного господарства; 

фінансова діяльність; сфера операцій з нерухомістю, здавання під найом та 

послуг юридичним особам; інші види економічної діяльності. 

Перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати: 

1. Керівники виробничих, функціональних та інших основних підрозділів. 

2. Керівники малих підприємств без апарату управління. 

3. Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх 

підрозділів. 

4. Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського 

обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, 

раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності. 

5. Технічні фахівці в галузі управління. 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання. 

Для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 

073 «Менеджмент» приймаються особи, що мають освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або повну 

загальну середню освіту та 2 сертифікати ЗНО (перший – з української мови і 

літератури, другий – з дисциплін, визначених Правилами прийому на навчання 

до Хмельницького політехнічного фахового коледжу Національного університету 

«Львівська політехніка»). 

Абітурієнт повинен мати державний документ про освіту встановленого 

зразка.  



Порядок оцінювання результатів навчання. 

У Хмельницькому політехнічному фахового коледжі Національного 

університету «Львівська політехніка» для здобуття ступеня вищої освіти 

«бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» використовується поточне 

опитування, тестовий контроль, проектні та графічні роботи, практичні 

завдання, захист курсового проекту (роботи), усні та письмові заліки або 

екзамени.  

Атестація випускників освітньої програми «Менеджмент» спеціальності 

073 «Менеджмент» проводиться на основі аналізу успішності навчання, 

оцінювання якості вирішення випускниками завдань соціальної та професійної 

діяльності, рівня сформованості програмних компетенцій і програмних 

результатів завершується видачею документа встановленого зразка про 

встановлення йому рівня вищої освіти «бакалавр» із присвоєнням кваліфікації – 

бакалавр з менеджменту. 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту бакалаврської 

кваліфікаційної роботи із спеціальності та здійснюється екзаменаційною 

(атестаційною) комісією. 

Бакалаврська 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. 

  



Мета, принципи та напрями розвитку (концепції) 

 

Стратегічною метою Концепції, яка здійснюватиметься впродовж 2021-

2026 років, є створення організаційно-педагогічних умов для підвищення якості 

освіти у сфері управління та адміністрування за допомогою приведення її 

стандартів до міжнародних вимог та ефективного використання матеріально-

технічного і кадрового потенціалу.  

Основні принципи розвитку концепції є наступними: 

1. Принцип науковості – врахування в освітньому процесі наукових 

досягнень вчених та дослідників, які дозволяють здійснювати підготовку 

фахівця у сфері управління та адміністрування на наукових засадах; 

2. Принцип цілеспрямованості – визначення перед науково-педагогічними 

працівниками та студентським колективами стратегічної мети як 

короткострокового, так і довгострокового розвитку, встановлення конкретних 

завдань та окреслення шляхів їх досягнення. 

3. Принцип плановості – формування чіткого та перспективного 

планування у розрізі усіх напрямів освітньої, науково-дослідної та 

господарської діяльності коледжу із залученням внутрішніх і зовнішніх 

ресурсів. 

4. Принцип компетентності – забезпечення високого рівня професійної 

підготовки науково-педагогічних працівників, сумлінне виконання 

функціональних обов’язків, гнучкість, мобільність, творчий підхід до вирішення 

складних педагогічних завдань. 

5. Принцип оптимізації – забезпечення сприятливих умов для здійснення 

ефективної діяльності науково-педагогічних працівників коледжу та 

представлення результатів навчання у зовнішньому середовищі. 

6. Принцип державотворення – активізація діяльності усіх структурних 

підрозділів коледжу для розбудови, розвитку та посилення державності 

України, зміцнення національних цінностей та інтеграції до рівня міжнародних 

стандартів. 

7. Принцип гуманізації – формування гуманної особистості майбутнього 

фахівця з менеджменту, визнання людини та її якостей як найвищої цінності. 



Перспективними напрямами розвитку Відокремленого структурного 

підрозділу «Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного 

університету «Львівська політехніка»», зокрема розширення підготовки 

фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» є: 

– інтеграція навчальної, наукової та виховної роботи коледжу; 

– формування освітніх програм у відповідності компетентостей 

Національної рамки кваліфікацій, професійних стандартів, встановлених 

критеріїв оцінювання знань та вимог роботодавців до сучасного фахівця; 

– забезпечення високого рівня освіти випускників, як їх основної 

конкурентної переваги на ринку праці; 

– забезпечення доступу до усіх форм і видів надання освітніх послуг, що 

передбачені коледжем та Національним університетом «Львівська політехніка»; 

– забезпечення рівності умов суб’єктів навчання для повної реалізації їх 

здібностей, талантів, набутих умінь та навичок; 

– сприяння якісної практичної підготовки майбутнього фахівця з 

менеджменту; 

– використання інформаційних технологій та нестандартних форм 

організації навчального процесу; 

– ознайомлення студентів із сучасними національними та міжнародними 

нормативно-правовими документами, законодавчими актами, постановами, 

наказами, тощо; 

– організація навчально-виховного процесу на засадах гуманізму, 

демократії та пріоритетності духовних цінностей. 

Через це, основною метою розширення освітньої діяльності 

Відокремленого структурного підрозділу «Хмельницький політехнічний 

фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка» та 

Національного університету «Львівська політехніка» загалом є підготовка 

висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців за спеціальністю 

073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього 

ступеня «бакалавр». 


