
 



 

  



ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма “Менеджмент організацій і адміністрування” є 

офіційним документом, який відображає зміст і характер підготовки фахівців за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент в галузі знань 07 

“Управління та адміністрування” із кваліфікацією “Магістр з менеджменту організацій і 

адміністрування” на кафедрі економічної теорії менеджменту і адміністрування 

економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича.  

При розробці проекту Програми враховані вимоги таких документів:  

1. Закон України «Про вищу освіту» у редакції від 25.07.2018 р. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  

2. Наказ МОН України від 01.10.2019 за №1254 «Про внесення змін до Методичних 

рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти» 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-unesennya-zmin-do-metodichnih-rekomendacij-shodo-

rozroblennya-standartiv-vishoyi-osviti 

3. Наказ МОН України від 31.05.2016 за №506 Про затвердження Переліку 

предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними 

спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного 

замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі 

підготовки педагогічних кадрів. - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0798-16 

4. Стандарт вищої освіти. Другший (магістерський рівень) вищої освіти. Ступінь 

магістр. Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 073 

Менеджмент / Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України № 959 

від 10.07.2019 р. К.: Міністерство освіти і науки України, 2019.  URL: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-

specialnistyu-073-menedzhment-dlya-drugogo-magisterskogo-rivnya-vishoyi-osviti 

5. Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича / Затверджено Вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за протоколом 

№ 4 від 27 квітня 2020 року. –  Чернівці: Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича, 2020. URL: 

https://drive.google.com/file/d/10KlPDV3Y2br5uSG-75AVLRgQ3bN7rR0u/view  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0798-16
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-073-menedzhment-dlya-drugogo-magisterskogo-rivnya-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-073-menedzhment-dlya-drugogo-magisterskogo-rivnya-vishoyi-osviti
https://drive.google.com/file/d/10KlPDV3Y2br5uSG-75AVLRgQ3bN7rR0u/view


 

Розроблено проектною групою (науково-методичною комісією спеціальності  073 “Менеджмент”) у складі: 
 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменува

ння 

посади, 

місце 

роботи 

Найменуван-

ня закладу, 

який закінчив 

викладач, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту* 

Науковий 

ступінь, шифр 

і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема 

дисертації, 

вчене звання, 

за якою 

кафедрою 

(спеціальніст

ю) присвоєно 

Стаж 

науко

во- 

педаг

огічн

ої 

та/або 

науко

вої 

робот

и 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково- дослідній роботі, 

участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою 

роботою студентів) 

Відомості 

про 

підвищенн

я 

кваліфіка

ції 

викладача 

(найменув

ання 

закладу, 

вид 

документа

, тема, 

дата 

видачі) 

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми): 
Галушка 

Зоя 

Іванівна 

Завідувач 

кафедри 

економіч-

ної теорії, 

менедж-

менту і 

адмініст-

рування 

ЧНУ 

Київський 

державний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

1980 рік, 

спеціальність 

«Політична 

економія», 

Кваліфікація 

«Економіст. 

Викладач 

політичної 

економії» 

В1 №602383 

 

Доктор 

економічних 

наук 

ДД№000142 

Видано на 

підставі 

рішення 

Атестаційної 

колегії 

10.11.2011 р. 
Тема: 

«Соціалізація 

трансформаці

йної 

економіки: 

закономірнос

ті та 

суперечності»

. 

Професор 

кафедри 

економічної 

39 

років 
Монографії: 

1. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія / За 

ред. проф. Галушки 3.1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 304 с. 

2. Галушка З.І., Катаранчук Г.Г. Підприємницька поведінка домашніх господарств: 

теоретичне обґрунтування та сучасні умови ефективного господарювання: розділ у кол. 

моногр. : Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох томах.Т.1 / Нац. 

металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної . Дніпро: Пороги, 

2017. 472 с. (C. 237-262). 

3. Галушка З.І., Катаранчук Г.Г. Поведінка домашніх господарств України: моделі та 

особливості регулювання : монографія Чернівці: Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича, 2018. 190 с. 

4. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки : монографія / за заг. ред. 

З.І. Галушки. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2020. 408 с.  

Статті: 

5. Галушка З.І. Економічні та соціальні цикли: особливості динаміки і взаємозв’язку. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: економіка і 

менеджмент. Збірник наукових праць. – 2017. – Випуск 23. Частина 1. с. 4-7. Index 

Copernicus: ICV 2015: 33.27http://vestnik-econom.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv 

6. Галушка З.І., Чубрей Х.Ю. Особливості проєктного менеджменту в некомерційному 

секторі (на прикладі ГО «Українська Академія Лідерства».  Науковий вісник Чернівецького 

університету: 2018. Випуск 803, Географія. с.32-37. Іndex Copernicus: 

http://geo.chnu.edu.ua/?page=ua/08science/02visnyk 

«Інновації 

у вищій 

освіті: 

світові 

тенденції 

та 

регіональ

ний 

досвід» 

(27 

березня – 

1 квітня 

2017 року, 

Україна-

Словаччи

на-

Угорщина

-Австрія, 

108 годин, 

сертифіка

т № 

028/2017) 

http://journals.indexcopernicus.com/+++++++,p24788394,6.html
http://vestnik-econom.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv
http://geo.chnu.edu.ua/?page=ua/08science/02visnyk


теорії та 

менеджменту 

Атестат 12ПР 

№ 008309 

Протокол  від 

30 листопада 

2012 р. 

№ 7/01-П 

7. Галушка З.І., Соболєв В.О Концепція інтегрованого розвитку міст: необхідність та 

можливості застосування в Україні   «Проблеми системного підходу в економіці» Випуск 

1 (69) / 2019. С.80-85. 2019 Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List Google 

Scholar:  Crossref DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200 CiteFactor:  OAJSE: Проблеми 

системного підходу в економіці Eurasian Scientific Journal Index: Проблеми системного 

підходу в економіці.Фахова реєстрація (Категорія «Б») 

8. Галушка З.І. , Нафус І.І.  Соціальний капітал як економічний ресурс: сутність та 

методологічні підходи до його оцінки. Економічна теорія. – 2019. №1. С.71-86 (стаття 

належить до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus; Scientific databases 

the journal is indexed in: ICI Journals Master List / ICI World of Journals, Referativny Zhurnal/ 

VINTI, Ulrich's periodicals, Google Scholar) (0,9 друк. арк.) 

https://doi.org/10.15407/etet2019.01.071; http://etet.org.ua/?page_id=532&lang=en&aid=543  

9. Вплив соціальних інновацій на розвиток економічних відносин. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2019. Випуск  2 (203).  с.6-

11.( Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus (ICV 2017: 100.00), OCLC WorldCat, 
CrossRef, J-Gate, Microsoft Academic Search, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), 
Registry of Open Access Repositories (ROAR), The Directory of Open Access Repositories 
(OpenDOAR ) та ін. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/203-2/1 

  https://cyberleninka.ru/article/n/vpliv-sotsialnih-innovatsiy-na-modernizatsiyu-ekonomichnih-

vidnosin-uzagalneno-pidhodi-do-rozuminnya-sutnosti-sotsialnih-innovatsiy-ta  

10. Halushka Z.I., Nafus I.I.Economic Tducationas a Sourse of Fccumulation of Social Capital / 

International Securiti in the Frame of modern global Challenger: Collection of scientific works. – 

Micjlas Romeris Universiti, Vilnius, 2018. – p. 195-201. 

Підручники та навчальні посібники: 

11. Галушка З.І., Волощук О.А. Проектний менеджмент Навчальний посібник. 

Чернівці, ЧНУ. 2018. 120 c.  

12. Менеджмент і адміністрування. Підручник для магістрів / за ред. Галушки  З.І., 

Запухляка В.М. Чернівці. Том 3. 2014.  

13. Економічна теорія. Галушка З.І., Поченчук Г.М. Підручник. Чернівці, ЧНУ. 2018. 

240 с. (28 д.а.) 

Тези доповідей: 

14. Галушка З.І. Соціалізація економіки: сутність, закономірності, суперечності /мат. науково-

практ. круглого столу «Економіка і врядування: проблеми соціалізації» , 27-28 жовтня 2017 

року, м. Чернівці, 2017. с. 19-21. 

15. Галушка З.І., Соболєв В.О.   Проблеми формування регіонального ринку освітніх послуг : 

мат. наук.-практ. конф. «Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та 

науки», 9-10 листопада 2017 року, м. Чернівці. ЧНУ, c.8-10. 

16. Галушка З.І., Антохов А.А.  Формування стратегії соціальної відповідальності в 

інституціональному середовищі інтелектуальної економіки: матеріали ІV Міжнародного 

науково-практичного форуму «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних 

трансформацій»: Житомир, ЖНАУ. 25 жовтня 2018 р.  с.17-20. 

17. Галушка З.І. Інституційні механізми формування нової моделі публічного управління 

Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації : Матеріали 

2. 

3.«Проект

ний підхід 

та 

міжсектор

на 

співпраця 

в 

діяльності 

сучасного 

закладу 

освіти, 

ОТГ та 

АРР» (04-

25 лютого 

2020р., 

Централь

но 

Європейс

ька 

Академія 

навчань 

та 

сертифіка

ції 

(CEASC); 

сертфиіка

т № 

0344.20№ 

30 годи) 

https://doi.org/10.32782/2520-2200
http://etet.org.ua/?page_id=530&aid=543
http://etet.org.ua/?page_id=530&aid=543
https://doi.org/10.15407/etet2019.01.071
http://etet.org.ua/?page_id=532&lang=en&aid=543
http://www.ulrichsweb.com/
http://journals.indexcopernicus.com/+++++++,p24780545,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++++++,p24780545,3.html
https://www.worldcat.org/search?q=BULLETIN+OF+TARAS+SHEVCHENKO+NATIONAL+UNIVERSITY+OF+KYIV.+ECONOMICS&qt=results_page
http://www.crossref.org/titleList/
http://academic.research.microsoft.com/
http://www.base-search.net/
http://roar.eprints.org/
http://www.opendoar.org/
https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/203-2/1
https://cyberleninka.ru/article/n/vpliv-sotsialnih-innovatsiy-na-modernizatsiyu-ekonomichnih-vidnosin-uzagalneno-pidhodi-do-rozuminnya-sutnosti-sotsialnih-innovatsiy-ta
https://cyberleninka.ru/article/n/vpliv-sotsialnih-innovatsiy-na-modernizatsiyu-ekonomichnih-vidnosin-uzagalneno-pidhodi-do-rozuminnya-sutnosti-sotsialnih-innovatsiy-ta


Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 19 червня 2018 

року. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 495 с. С.97-1048.  

18. Статусна рента менеджера: причини існування в сучасній організації Трансформація 

системи міжнародних, національних та локальниринків = Transformation of System of 

International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 

1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т 

ім. Ю. Федьковича, 2020. – 202 с. С.52-56.  

Гарант ОНП підготовки докторів філософії (PHD) 051 ЕКОНОМІКА (2016-2019 рр.) 

Керувала двома науковими темами кафедри економічної теорії, менеджменту і 

адміністрування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : 1) 

Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем (0111 U 001287) 

2) «Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки» (номер державної 

реєстрації 0116U001672). 

Під науковим керівництвом захишено 1 докторську (Антохов А.А.) та 5 кандидатських 

дисертацій (Грунтковський В.Ю., Лусте О.О., Заволічна Т.Р., Дутчак А.В., Катаранчук Г.Г.) 

Щорічно керує підготовкою 4-5 дипломних робіт. 

Член редколегії наукового фахового видання  «Науковий вісник Чернівецького університету, 

Економіка”.  

Приймає активну участь у конференціях різного рівня.   

Член Спецради К 76.051.12 із захисту кандидатських дисертацій 

Члени проектної групи 

Антохов 

Андрій 

Анатолійо-

вич 

Професор 

кафедри 

економічн

ої теорії, 

менеджме

нту і 

адміністру

вання 

ЧНУ 

Чернівецький 

національний 

університет 

імені Юрія 

Федьковича, 

2006 рік, 

спеціальність 

«Економіка 

підприємства

», 

Кваліфікація 

«магістр з 

економіки» 

РН 

№30288608 

 

Доктор 

економічних 

наук 

ДД№6439 

Видано на 

підставі 

рішення 

Атестаційної 

колегії 

27.04.2017 р. 
Тема: 

«Інноваційни

й розвиток 

економіки 

регіонів в 

умовах 

інтелектуаліз

ації 

суспільства». 

Доцент 

кафедри 

економічної 

14 

років 
Монографії: 

1. Антохов А.А Розвиток  економіки  України  під  впливом  економічних,  соціальних, 

технологічних  та  екологічних  трендів : монографія /Колектив авторів// за  ред.  М.С.  Пашкевич,  

Ж.К. Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 

2015. – 455 с. Особистий внесок автора: підрозділ 3.1. «Глобалістичні  виклики  розвитку 

регіональної економіки в нових глобалізаційних умовах» (0,53 авт.арк.). 

2. Антохов А.А Економічна  криза:  фактори,  моделі  та  механізми  подолання:  монографія 

/Колектив авторів// / за заг. ред. С.А. Ткаченка, М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України; 

Міжнар. технол. ун-т «Миколаївська  політехніка»;  Нац.  гірн.  ун-т,  Харк.  ін-т  банк.  спр.,  
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 073 "Менеджмент" 

(за спеціалізацією "Менеджмент організацій і адміністрування") 
  

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича 

Економічний факультет 

Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр з менеджменту 

(спеціалізація “Менеджмент організацій і адміністрування”) 

Офіційна назва 

освітньої програми 
“Менеджмент організацій і адміністрування” 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1,5 роки 

Наявність 

акредитації 

Акредитаційна комісія України 

(Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти) 

Цикл/рівень НРК України – 2 рівень вищої освіти / магістр, 

FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 
Запроваджується вперше  з 2017 року 

Інтернет-адреса постій-

ного розміщення опису 

освітньої програми 

http://econom.chnu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 

підготовка висококваліфікованих фахівців-менеджерів з вміннями викладацької роботи та 

навиками до професійної реалізації у сфері керівництва та адміністрування економічних 

процесів на підприємствах та в організаціях різних форм власності. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (га-

лузь знань, спеціаль-

ність, спеціалізація (за 

наявності)) 

галузь знань 07 “Управління і адміністрування” 

спеціальність 073 “Менеджмент” 

спеціалізація “Менеджмент організацій і адміністрування” 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Програма базується на загальновідомих наукових результатах та 

практичному досвіді із врахуванням сьогоднішнього стану організацій 

в різних галузях та сферах економіки, в рамках чого можлива 

подальша професійна та наукова кар’єра 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта за спеціальністю 

Ключові слова: менеджмент, організація, функції управління, 

адміністративні процедури 

Особливості 

програми 

Поєднання менеджерських компетентностей зі знаннями, що дають 

можливість їхнього успішного застосування в різних галузях і сферах 

економіки 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Орієнтовними сферами професійної діяльності є реалізація функцій 

управління процесами на виробничих, комерційних підприємствах, 

фінансових організаціях та сфері послуг; адміністрування та керування 

в державних установах; організування  в некомерційних організаціях. 

Отримані компетенції дозволять випускникам займати посади 



викладачів управлінських дисциплін, фахівців та керівників 

адміністративного та економічного профілю в органах державного 

управління, на підприємствах різних форм власності, громадських 

організаціях тощо. 

Подальше навчання Можливість продовження навчання за програмами підготовки 

аспірантури та PhD в галузях знань 05 “Економіка”, 07 “Управління і 

адміністрування”, 28 “Публічне управління і адміністрування” 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота на основі підручників та 

конспектів, консультації із викладачами, проходження асистентської 

практики, підготовка індивідуальних проектних завдань, проведення 

відповідних досліджень і захист магістерської роботи. 

Оцінювання Письмові та усні іспити, звіти про проходження практики, усні презентації, 

поточний контроль, випусковий іспит, захист магістерської роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту 

або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог 

Загальні 

Компетентності 

(ЗК) 

компетентності  

ЗК1. Здатність  проведення досліджень  на відповідному рівні; 

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних 

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

економічної діяльності); 

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

ФК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів; 

ФК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, 

за якими організація визначає подальші напрями розвитку, 

розробляти і реалізовувати відповідні  стратегії та плани; 

ФК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту; 

ФК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 

організації; 

ФК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління; 

ФК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі 

управління людьми; 

ФК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу 

та підприємливість; 

ФК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом. 

ФК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію; 

ФК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. 

 



7 – Програмні результати навчання 

 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління 

в непередбачуваних умовах; 

2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

3. Проектувати ефективні системи управління організаціями; 

4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі 

ідеї; 

5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 

розрізах; 

6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації  

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 

вимоги чинного законодавства, етичні  міркування та соціальну 

відповідальність; 

7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних професійних груп та в 

міжнародному контексті; 

8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач управління організацією; 

9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та 

іноземною мовами;  

10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення 

професійних задач; 

11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 

власного часу. Додатково для освітньо-професійної програми 

12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією 

(підрозділом); 

13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 



Кадрове 

забезпечення 

1. Наявність кафедри, відповідальної за підготовку здобувачів вищої 
освіти. 

2. Наявність у складі кафедри, відповідальних за підготовку здобувачів 
вищої освіти, науково-педагогічних працівників, на яких покладено 
відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти – три особи, 
що мають науковий ступінь та/або вчене звання. 

3. Наявність у керівника кафедри (гаранта освітньої програми): 
наукового ступеня та/або вченого звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю та стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менше 10 років. 

4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними 
працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи: 
4.1. Які мають науковий ступінь та/або вчене звання – не менше 95% 

від загальної кількості дисциплін; 
4.2. Які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання 

професора – не менше 40% від загальної кількості дисциплін але 
не менше ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензованого 
обсягу. 

5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 
формування професійних компетентностей, науково-педагогічними 
працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за 
фахом – не менше 20% від загальної кількості дисциплін. 

6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних 
занять, здійснення наукового керівництва курсовими, 
бакалаврськими роботами науково-педагогічними працівниками, які 
мають відповідний рівень наукової та професійної активності. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

1. Приміщення для проведення навчальних занять та контрольних 
заходів – 2,4 кв. м. на одну особу. 

2. Мультимедійне обладнання для одночасного використання в 
навчальних аудиторіях – 30% від загальної кількості студентів. 

3. Бібліотека, в т.ч. читальний зал. 
4. Пункт харчування, актовий зал, спортивний зал. 
5. Гуртожиток – 70% від мінімальної потреби. 
6. Комп’ютерні робочі місця, лабораторії, полігони, обладнання, 

устаткування, необхідне для виконання навчальних планів.   

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича та авторських 

розробок професорсько-викладацького складу. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кре-

дитна мобільність 

На основі двосторонніх угод між Чернівецьким національним 

університетом імені Юрія Федьковича та університетами України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх  угод між 

Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та 

навчальними закладами країн-партнерів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Не передбачається 

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх 

логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код н/д 

КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 
1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК1 Міжнародний менеджмент 4,0 іспит 

ОК2 Управління проектами 4,0 іспит 

ОК3 Публічне адміністрування 6,0 іспит 

ОК4 Менеджмент організацій 6,0 іспит 

ОК5 Фінансовий менеджмент 4,0 іспит 

ОК6 Управлінський облік 4,0 іспит 

ОК7 Комерційна діяльність 4,0 іспит 

ОК8 Інформаційні системи в бізнесі 4,0 іспит 

ОК9 Антикризове управління 5,0 іспит 

ОК10 Управління змінами 4,0 іспит 

ОК11 Дипломний проект (робота) 10,0  

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 55,0 

Вибіркові компоненти  ОП 

ВК1 Управління комунікаціями, конфліктами та етика 

бізнесу / Управління конкурентоспроможністю 

4,0 іспит  

ВК2 Корпоративне управління / Консалтинг 6,0 залік 

ВК3 Управління якістю / Ведення переговорів і укладання 

контрактів 
5,0 

залік 

ВК4 Управління місцевим економічним розвитком / 

Адміністрування інвестиційної діяльності 

4,0 залік 

ВК5 Педагогіка та психологія вищої школи / Професійна 

іноземна мова 

3,0 іспит 

ВК6 Методи викладання фахових дисциплін / Наукові 

дослідження в управлінні 

5,0 залік 

ВК7 Асистентська практика / Виробнича практика 8,0  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 35,0 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 



2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

(вирівнювання ліворуч – компоненти освітньої програми загальної підготовки, 

праворуч – фахової; звичайний шрифт – обов’язкові компоненти освітньої 

програми, курсив – вибіркові; підкреслено – компоненти освітньої програми, що 

передбачають підсумковий контроль у вигляді іспиту) 
9-й семестр 

Міжнародний менеджмент 

Управління проектами 

Публічне адміністрування 

Менеджмент організацій 

Управління комунікаціями, конфліктами та етика бізнесу / Управління 

конкурентоспроможністю 

Корпоративне управління / Консалтинг 

 

 

10-й семестр 

Фінансовий менеджмент 

Управлінський облік 

Комерційна діяльність 

Інформаційні системи в бізнесі 

Антикризове управління 

Управління якістю / Ведення переговорів і укладання контрактів 

Управління місцевим економічним розвитком / Адміністрування інвестиційної діяльності 

 

 

11-й семестр 

Управління змінами 

Педагогіка та психологія вищої школи / Професійна іноземна мова 

Методи викладання фахових дисциплін / Наукові дослідження в управлінні 

Асистентська практика / Виробнича практика 

Написання та захист випускного кваліфікаційного дипломного проекту (роботи) 

 

3

.

Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Випускна атестація проводиться на основі оцінювання результатів навчання та 

рівня сформованості необхідних компетентностей. Атестація здійснюється 

атестаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники 

роботодавців та їх об’єднань, відкрито і гласно у формі публічного захисту випускної 

кваліфікаційної роботи. 



Процедура перевірки на плагіат визначається ВНЗ. Порядок та вимоги до 

оприлюднення визначаються ВНЗ зокрема на офіційному сайті закладу вищої освіти 

або його підрозділу повинна бути оприлюднена кваліфікаційна робота. 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 073 "Менеджмент", 

здійснена у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи, завершується 

видачою документу встановленого зразка про присудження ступеня магістра із 

присвоєнням кваліфікації: магістр з менеджменту  за спеціалізацією “Менеджмент 

організацій і адміністрування”. 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

В університеті функціонує система забезпечення 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 вищої освітити регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої 

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 вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі 

створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату; 9) інших процедур і заходів.  

Система забезпечення університетом якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням університету 

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. 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
 

 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0
 

О
К

 1
1
 

В
К

 1
 

В
К

 2
 

В
К

 3
 

В
К

 4
 

В
К

 5
 

В
К

 6
 

В
К

 7
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ЗК 3 х  х х х х х   х х х х х   х  
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ЗК 5 х х  х х х  х х х х х х х х  х  

ЗК 6  х х      х х х х х   х х  
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ФК 1    х х х х    х х  х   х  

ФК 2   х х х х х   х  х  х     
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ФК 6    х х х х    х х  х   х  

ФК 7 х х  х х х х х х  х  х  х  х  
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ФК 10    х х х  х х  х  х  х  х  

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами  освітньої програми 
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