Робота кафедри із стейкхолдерами щодо поліпшення змісту освітніх
програм відповідно до потреб сучасного ринку праці
Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування забезпечує
підготовку фахівців за спеціальністю 073 Менеджмент за освітніми програмами,
розробленими відповідно до діючого стандарту МОНУ. Разом з тим,
орієнтуючись на потреби ринку праці ми ведемо активну роботу із
зацікавленими особами (стейкхолдерами) щодо визначення тих знань, умінь,
навиків, компетенцій, якими має володіти випускник кафедри для того, щоб бути
затребуваним на місцевому ринку праці.
Для втілення цих намірів 25 червня 2019 року ми провели Круглий стіл,
присвячений обговоренню сучасних вимог до фахівців спеціальності 073
Менеджмент.

Йшла мова щодо можливості започаткування нової спеціальності для
магістрів “Психологія ділового адміністрування”. або необхідності
запропонувати студентам та включити у вибіркову частину ОП для магістрів
низки дисциплін, які за бажанням можуть вибрати студенти (наприклад:

«Психологія бізнесу», «Організаційна
психологія»; «Управління
комунікаціями та конфліктами», «Психологія впливу і маніпуляцій»,
«Психологія управління і роботи з персоналом», «Психологія кар’єри і
ділові навички», «Тренінг комунікативної компетентності», «Коучинг, ;
«Міжнародна ділова етика й етикет», «Міжкультурні комунікації»,

«Тренінг спілкування і мотивації», «Психотехніки у системі публічного
управління й адміністрування» та ін.)
Як запевняють ректор ЧНУ проф. Р.І. Петришин та декан
економічного факультету доц. Р.Р. Білоскурський, вступити на цю
спеціальність можуть ті, у кого є освітній рівень бакалавра та спеціаліста.
Це буде корисним навіть людям, які вже працюють і відчувають, що їм не
вистачає фахових менеджерських навиків та психологічних аспектів
управління.

Завідувач кафедри проф. Галушка З.І. зазначила, що на спеціальність

“Менеджмент” вступають керівники адміністративного та економічного
профілю в органах державного управління на підприємствах різних форм
власності і в громадських організаціях.
Наприклад, керівники новостворених ОТГ, яких обрав народ. У них
може бути різноманітна спеціалізація, та тепер вони отримують бюджет, і
виникає конфлікт, як керувати і фінансами, і людьми без посередників
(районного управління). Це підійде для головних лікарів, директорів шкіл,
громадських організацій. До речі, з останніми ми працюватимемо більш
детально і навчатимемо, як зробити громадську організацію прибутковою.

Буде окремий курс проектного менеджменту, аби навчити писати проекти
і шукати фінанси», – розповіла доцент кафедри Тетяна Заволічна.

Запрошені гості запевнили, що в Україні на ринку праці професія
менеджменту є затребуваною та актуальною.

Випускник спеціальності “Менеджмент” може працювати у всіх галузях
економіки, оскільки володіє як теоретичними і практичними навиками
економіста, так і відповідним сучасним аналітичним інструментарієм.
Та як говорить Валентина Радчук, кандидат психологічних наук, доцент,
завідувач кафедри практичної психології ЧНУ ім. Ю. Федьковича, “Кожен
випускник, фахівець з менеджменту повинен вміти працювати з персоналом.
Отже, необхідно готувати спеціалістів, які будуть також компетентними у сфері
психології управління, керівництва та лідерства, психології роботи з
персоналом, організаційної психології на авторській системі менеджменту».

Всі учасники Круглого столу запевнили, що для того, щоб займати керуючі
посади, людина повинна володіти базовими навичками менеджменту, роботи в
команді та знати різні методи пошуку рішень у проблемній ситуації. Для цього
потрібно мати відповідну освіту.

Учасники Круглого столу дійшли до висновку, що розробляти освітню
програму з менеджменту мають допомагати підприємств, практики, які з
власного досвіду знають, що саме треба вміти керівнику будь-якої державної
структури, медичної установи чи органу місцевого самоврядування.

Витяг з протоколу № 10
засідання кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
від 28 травня 2019 року
СЛУХАЛИ: Форми робота кафедри зі стейкхолдерами, пов’язаної із
забезпеченням практичної спрямованості підготовки фахівців спеціальності 073
«Менеджмент»
ВИСТУПИЛИ:
Зав. кафедри проф. Галушка З.І. запропонувала організувати у червні 2019
року засідання Круглого столу з участю стейкхолдерів, науковців кафедри і
факультету, а також студентів і аспірантів з метою пошуку ефективних форм
співпраці з зацікавленими особами щодо підготовки кваліфікованих фахівців за
спеціальності 073 «Менеджмент», знання, вміння та компетенції яких
відповідають сучасним вимогам.
Доц. Заволічна Т.Р. – повідомила про коло осіб, запрошених до участі у
круглому столі - керівників та представників організацій і фірм нашого регіону:
Петришин Р.І. – ректор ЧНУ ім. Ю.Федьковича; Білоскурський Р.Р. – декан
економічного факультету; Радчук В.М. – зав. кафедри практичної психології
ЧНУ; Ісопенко І.Ю. – в.о. директора департаменту освіти ЧОДА;
Лесюк Ю.М. – заст. директора департаменту охорони здоров’я ЧОДА; Сєргєєв
Г.А. – директор МТРК «Чернівці», голова правління Асоціації мовників України;
Грицку-Андрієш Ю.П. – менеджер регіонального ХАБу G i Z України;
Сенчук Р.І. – голова Вижницької РДА; Кінащук Н.Л. – директор Чернівецького
ліцею №1; Глівенко С.В. – начальник управління організаційного розвитку ТОВ
«Меблі ТОКАБО»; Петренко Христина – журналіст ТВА; Сандуляк О.І. –
регіональний менеджер концертної агенції «Карабас»; Порчук М.Д. – директор
Чернівецького бізнес-центру; Маковей А.Д. – генеральний директор ТОВ «МакАвто-1».
УХВАЛИЛИ:
1. З метою популяризації спеціальностей кафедри провести у червні місяці
круглий стіл на тему: «Місцеве самоврядування: синтез освіти, бізнесу та
адміністративних практик».
2. Запросити для участі у цьому заході названих осіб.
3. Провести роботу щодо можливості укладання угод про співробітництво
(проведення практик, практичних занять з участю стейкхолдерів, спільних
проектів тощо) та можливість започаткування для студентів спеціальності
«Менеджмент» дуальної освіти.

На початку 2019-2020 навчального року кафедра заслухала питання про
напрями організаційної роботи кафедри зі стейкхолдерами.

.

Витяг з протоколу № 2
засідання кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
від 17 вересня 2019 року
Напрями організаційної роботи кафедри зі стейкхолдерами
ВИСТУПИЛИ:
Проф. Галушка З.І. – На сьогодні практична спрямованість викладацької
діяльності є одним із пріоритетів. Перевагою кафедри є те, що більшість викладачів
мають досвід практичної діяльності в різних сферах і галузях економіки.
Останнім часом збільшилась затребуваність на нашу спеціальність ( 073
Менеджмент) з боку органів місцевого самоврядування та представників галузей
бюджетної сфери, які здобувають вищу освіту за напрямом «адміністрування».
Відповідно, зростають вимоги до поглибленого навчання студентів у цьому напрямі
за партнерства з фахівцями органів місцевої влади, самоврядування, ОТГ. Для нас
важливі два напрямки:
а) залучення до навчального процесу стейкхолдерів;
б) спрямування студентів до них на практику.
УХВАЛИЛИ: Провести роботу щодо укладання угод до співпраці зі
стейкхолдерами.

На даний час кафедра веде активний пошук шляхів підвищення
ефективності підготовки фахівців-менеджерів на основі посилення співпраці з
представниками малого і середнього бізнесу. Перші кроки в умовах карантину
зроблено он-лайн - у вигляді низки практичних занять, які провели директор
пластико-переробного підприємства “Сільмаш” Карина Стромілова та керівник
маркетингової служби компанії “Сітка-Захід” Христина Євчук.
У планах на вересень 2020 року ще одне засідання Круглого столу, на
якому будемо разом із студентами, аспірантами, представниками місцевих
органів самоврядування, керівниками підприємств обговорювати актуальні
проблеми практичної підготовки фахівців з менеджменту та їх
працевлаштування.
Завідувач кафедри проф. Галушка З.І.

