
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Заклад вищої освіти “Український католицький 
університет”

Освітня програма 35380 Менеджмент маркетингової діяльності

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 073 Менеджмент

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 244

Повна назва ЗВО Заклад вищої освіти “Український католицький університет”

Ідентифікаційний код ЗВО 26205857

ПІБ керівника ЗВО Прах Богуслав Антоні 

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.ucu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/244

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 35380

Назва ОП Менеджмент маркетингової діяльності

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра управління та організаційного розвитку

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Львівська бізнес-школа, факультет суспільних наук

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м.Львів, вул. Козельницька 2,А

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Менеджер з маркетингу

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 128514

ПІБ гаранта ОП Борщевський Віктор Валентинович

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

borshchevsky@ucu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-750-92-48

Додатковий телефон гаранта ОП +38(097)-660-05-67

Сторінка 2



          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітня програма “Менеджмент маркетингової діяльності” була запроваджена у 2019 році на Факультеті суспільних 
наук із залученням Львівської-бізнес школи УКУ.
Створення освітньої програми було зумовлене численними ринковими запитами від потенційних роботодавців - 
власників компаній. 
Розробляючи освітню програму “Менеджмент маркетингової діяльності”, проектна група організувала низку 
зустрічей з керівниками маркетингових відділів середнього та великого бізнесу, провідних маркетологів-практиків - 
з України та Європи, представниками академічного середовища. 
На цих нарадах потенційні стейкхолдери долучались до формування програми, підбору викладачів, що допомогло 
створити програму, яка б відповідала поставленим цілям та завданням і розвитку талановитої молоді, її 
працевлаштуванню, підсиленню українських компаній, а також мотивувала до подальшого особистісного розвитку 
та вкладу в українську економіку. На основі проектної групи була сформована Академічна рада програми, яка 
засідає щонайменше двічі на рік, протягом зустрічей активно обговорюються питання проміжних досягнутих цілей 
програми, потреби у корегуванні, наповненні та зміні навчального плану.
Безпосереднім іцініатором створення ОП “Менеджмент маркетингової діяльності” була і залишається Львівська 
бізнес-школа УКУ, яка,  маючи тісний контакт та партнерські відносини із бізнесом, забезпечує можливості 
навчатись на живих кейсах (прикладах) українських та іноземних компаній, що забезпечує як найбільш ефективне 
засвоєння здобутих навичок, вмінь та знань. 
Під час програми студент має можливість ширшого погляду на дисципліни, які вони вивчають, осягнути весь 
маркетинговий інструментарій та генерувати нестандартні та інноваційні рішення. Також в рамках програми 
врахована можливість формування кожним студентом власного навчального шляху через дисципліни вільного 
вибору. Ще однією особливістю програми є можливість слухати дисципліни англійською мовою. 
Практичною перевагою програми є можливість проходження студентами виробничої практики на базі компаній, 
керівниками якої є випускники магістерських програм УКУ. У разі успішного проходження та рекомендації себе як 
фахівця студенти мають унікальну можливість отримати пропозицію працевлаштування у компанії. Такий підхід 
забезпечує формування професійної спільноти.
Підсумком навчання студентів на програмі є застосування здобутих на програмі знань при написанні магістерського 
проекту в межах компаній, де вони стажуються або працюють.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2020 - 2021 23 23 0

2 курс 2019 - 2020 30 29 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень 6172 Бізнес-адміністрування
9547 Управління неприбутковими організаціями
9548 Управління персоналом та організаційний розвиток
9575 Інновації та підприємництво
10254 Управління технологіями
35380 Менеджмент маркетингової діяльності

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
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самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 27780 5827

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

0 0

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

27780 5827

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ПРофіль Менеджмент 
маркетингової діяльності.pdf

IEq//pAWhY4PDawEJFmfzp1mmNE++ehUGds44+bx+
PI=

Навчальний план за ОП Навчальний план ММД.pdf UaEqvSu0L63hoyd+3t1qI0oBaghkkTM7kmHeBzG2H68
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

відгук СмартСпейс.pdf WwSU3m6+0ebtgSxRwCt2d2cTwSjLleUVR6mSCmm0D6
c=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

відгуки.pdf chX0Moqf2n8oXBg8gwO8Q8oz77Yt6OQg+0cL2q9n3iw
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Сучасна європейська магістерська програма з маркетингового менеджменту, що об’єднує найкращі практики 
світової бізнес-освіти та досвід українських та міжнародних компаній. Для молодих людей, які хочуть побудувати 
кар’єру у сфері маркетингу та реалізовувати неординарні проекти.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Відповідно до Візії та місії УКУ (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/10/Viziya-ta-misiya-UKU.pdf), Стратегії 2020 (https://strategy2020.ucu.edu.ua/priorities-2/), 
Етосу УКУ (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/4-pamyatka-pro-etos- 
uku.pdf), ОП “Менеджмент маркетингової діяльності” вибудувала свої цілі та шляхи їх досягнення. Програма є 
міждисциплінарною, акцент здійснений на здобуття практичних навичок у сфері менеджменту та маркетингу. 
Забезпечено можливість студентам обирати власні освітні зацікавлення через низку вибіркових дисциплін 
професійних і ДВВУ. А також через низку дисциплін, проходження практики та можливістю брати участь у 
духовному житті УКУ, студенти мають можливість реалізовувати головне гасло УКУ “Свідчити. Служити. 
Спілкуватися”.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Оскільки в УКУ великою цінністю являється відкритість та довіра, студенти активно залучаються до співпраці 
вдосконаленню програми. Після кожного курсу студенти у письмовій формі надають зворотній зв’язок щодо 
наповнення курсів, на основі яких кафедрою може бути прийняте зважене рішення щодо зміни навчального плану. 
Також ця співпраця відбувається у форматі обговорень зі студентами навчального процесу під час семестру та по 
завершенні семестру і навчального року, а також регулярних опитувань студентів щодо якості викладання та 
покращення ОП. 

- роботодавці

Від самого початку створення програми. одним з основних стейкхолдерів були потенційні роботодавці. Саме на 
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зустрічах із ними в рамках формування профілю ОП та навчальних планів, були прописані відповідні 
компетентності випускників програми, щоб вони були конкурентним на ринку праці.
Також співпраця відбувається у форматі виробничої практики, адже вони пропонують можливості для студентів 
проходити її на своїх підприємствах.

- академічна спільнота

Під час розробки освітньої програми проектною групою відбувалися численні наради із представниками 
академічних спільнот українських та закордонних ЗВО, а також із випускниками магістерських освітніх програм 
УКУ. Після відкриття програми та її проведення представники згаданих спільнот долучалися до обговорення 
проміжних результатів навчання. 

- інші стейкхолдери

Академічна рада, яка складається із представників бізнесу-маркетинг-директорів та представників освітньої галузі. 
Як маркетинг-директори із багаторічним досвідом, члени академічної ради добре розуміють потреби ринку та 
необхідні компетенції та навички, якими мають володіти сучасні фахівці із маркетингу. 
Асоціація випускників Львівської бізнес-школи, учасники якої неодноразово звертаються до керівника програми за 
рекомендаціями щодо потенційних працівників.
Локальний бізнес. Учасники програми періодично мали візити в рамках навчальних курсів до місцевих компаній, як 
от Родинна ковбаска (практичне завдання - виведення нового продукту на ринок в рамках курсу продуктовий 
менеджмент та інновації), Чотири чебуреки і Просеко (практичне завдання - вивчення взаємозв'язку між 
продуктом, брендом та бізнес-моделлю компанії), Кормотех (знайомство із ролями у команді з маркетингового 
відділу, а також розгляд кейсу про експортну стратегію компанії), Майстерня шоколаду (в рамках курсу основи 
маркетингу, розгляд кейсу - ознайомлення, як компанія побудувала свою маркетингову стратегію), Fest Republic 
(розуміння структурної взаємодії великої компанії з багатьма брендами та чіткість внутрішньої комунікації), Сільпо 
(в рамках курсу дизайн-мислення).

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

У сучасних умовах навіть традиційні компанії з тривалою професійною історією стали повертатись до ідеї стартапів 
та швидкого розвитку. Навчальна концепція освітньої програми передбачає підготовку студентів за моделлю 
універсального менеджера, в основі якої лежить поєднання цінностей-знань-навиків. 
Все частіше потрібен менеджер-універсал, адже саме широкопрофільність зняла бар'єри між функціональними 
обов'язками і дала можливість працювати з меншими витратами. З технічними новаціями менеджери-універсали 
стають ще більш затребувані та універсальні. Впродовж навчання студенти здобувають універсальні знання, які 
розкривають широкі можливості для власної траєкторії розвитку.
Навички менеджера у поєднанні із знаннями у сфері маркетингу дозволяють студентам максимально успішно 
підготуватись до розвитку нових напрямів у сфері управління. Практичність тематик магістерських робіт допомагає 
максимально успішно впровадити нові процеси в компаніях із якими співпрацюють студенти під час підготовки 
проекту.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Учасники програми періодично мали візити в рамках навчальних курсів до місцевих компаній, як от Родинна 
ковбаска (практичне завдання - виведення нового продукту на ринок в рамках курсу продуктовий менеджмент та 
інновації), Чотири чебуреки і Просеко (практичне завдання - вивчення взаємозв'язку між продуктом, брендом та 
бізнес-моделлю компанії), Кормотех (знайомство із ролями у команді з маркетингового відділу, а також розгляд 
кейсу про експортну стратегію компанії), Майстерня шоколаду (в рамках курсу основи маркетингу, розгляд кейсу - 
ознайомлення, як компанія побудувала свою маркетингову стратегію), Fest Republic (розуміння структурної 
взаємодії великої компанії з багатьма брендами та чіткість внутрішньої комунікації), Сільпо (в рамках курсу дизайн-
мислення).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

В результаті аналізу наявних університетських програм робоча група виявила відмінності у підходах до трактування 
менеджменту. Під час моніторингу навчальних програм провідних бізнес-шкіл робоча група сформувала навчальну 
програму таким чином, що вона поєднує кращі західні практики та максимально адаптована до потреб 
внутрішнього ринку та водночас розвиває професіоналів, здатних працювати із зовнішніми ринками.  

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

У 2019 році затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент”. При розробці ОП “Менеджмент 
маркетингової діяльності” враховано загальні, фахові компетентності та програмні результати навчання, що 
відображено в освітній програмі. 
Розглянувши матрицю відповідності компетентностей освітнім компонентам ОП можна прослідкувати, що кожен 
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освітній компонент відповідає одній або декільком загальним/фаховим компетентностям: ЗК 1-7 та ФК 1-10 взято зі 
стандарту; ЗК 8-10 та ФК 11-16 сформовано на основі особливостей ОП.
Розглянувши матрицю забезпечення програмних результатів навчання освітніми компонентами ОП можна 
прослідкувати, що ПРН 1-13 взято зі стандарту. Практики та захист магістерської роботи дозволяє набути всі ПРН 
прописані в ОП.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Освітня програма “Менеджмент маркетингової діяльності” відповідає вимогам восьмого рівня Національної рамки 
кваліфікацій. Згідно цього рівня випускники магістерської програми мають здатність вирішувати складні 
спеціалізовані завдання та практичні проблеми в тематиці спеціальності, що передбачає застосування низки теорій, 
а також методів управління і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

63

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

27

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП, орієнтований на предметну область управління, а саме, менеджменту із залученням напряму маркетингу. 
Таке поєднання дозволить студентові здобути універсальні навички, які можна застосовувати у різних сферах 
управління брендами, бізнесом та компаніями.
Відповідно структура та зміст компонентів програми, сфокусовані на об’єкти вивчення та діяльності: основні 
дисципліни (ОК 1-13) на спектр теоретичних та методологічних концепцій, практик та суміжних спеціальностей.
Цілі навчання: підготувати студента до реалізації аналітичної, управлінської та прикладної діяльності у сфері 
менеджменту та маркетингу.
Структура і зміст програми відображають комплекс методів, методик і технологій, якими має оволодіти студент, що 
застосовуються в сфері управління.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Вибіркові навчальні дисципліни включають у себе: дисципліни вільного вибору з пропозиції університету (ДВВУ) та 
дисципліни вільного вибору освітньої програми (ДВВ). Можливість забезпечено вибірковими дисциплінами 
програми (25%) та урізноманітнено тематичні освітні блоки дисциплінами вільного вибору з пропозицій 
університету (ДВВУ), які викладені в Положенні про порядок реалізації студентами права на вільний вибір 
навчальних дисциплін (https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Polozhennya-
pro-vybirkovi- dystsypliny.pdf ).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Організацію і координацію процесу вибору ДВВ, ДВВУ здійснюють менеджери Львівської-бізнес-школи із 
залученням деканату факультету суспільних наук та кафедри управління та організаційного розвитку відповідно. 
Перелік курсів формується восени (для ДВВ) та навесні (для ДВВУ) попереднього року, тоді ж студенти обирають 
курси на наступний рік, в яких зацікавлені. Кожен з них має можливість зробити свою індивідуальну вибірку курсів, 
відповідно до вподобань. У ситуації, коли курс не набирає необхідної кількості студентів (5 осіб), студенти обирають 
повторно з курсів, які точно зафіксовані і відбудуться. Також мають можливість змінити курс (за наявності місць) у 
перший тиждень навчального семестру, якщо курс не відповідає зацікавленням. 
Детальніше описано в Положенні про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін 
(https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Polozhennya-pro-vybirkovi- 
dystsypliny.pdf ).
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Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Переважна більшість навчальних дисциплін побудована за інтерактивним принципом, коли студенти мають 
можливість брати участь у дискусіях і розвивати критичне мислення. Орієнтація на практичну діяльність – основа 
програми (див. Перелік компетентностей ОП: ФК1-16). У дизайні ОП ми шукали і досягли балансу між високими 
академічними стандартами і практично орієнтованими підходами. Відповідно до цієї настанови, дисципліни 
читають професіонали з різних сфер управління. Більшість курсів побудовані з практичним нахилом та 
передбачають індивідуальну чи групову проектну діяльність студентів, яка реалізується через застосування кейс-
методу, візити в компанії, та запрошення на заняття керівників відділів маркетингу чи засновників/співзасновників 
компаній для ділення досвідом.
Студенти презентують свої напрацювання під час роботи з кейсами компаній не лише викладачам, але і експертам 
галузі та керівному складу компанії, чию ситуацію (виклик, проблему) було розглянуто.  

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

В ОП зафіксований перелік загальних і фахових компетентностей, а також програмних результатів навчання, 
частина з яких співвідноситься із соціальними навичками (ЗК 2,4,7, ФК 2,3,5,6,8). Йдеться про вміння самостійно 
шукати інформацію, критично її оцінювати, верифікувати, визначати проблеми та комплексно їх вирішувати, 
здатність до відповідальної та самостійної організації, вміння налагоджувати комунікацію, навички участі в 
командній роботі і прийняття лідерської позиції. Студенти на супровідних траєкторіях  беруть активну участь в 
інтелектуальному діалозі, презентують свої проекти і  проходять пітчинг ідей. Освітні компоненти сприяють 
визначенню власного фахового потенціалу ще під час навчання, формуючи у випускника універсальний підхід до 
діяльності. 
У більшості освітніх компонентів обрано форми навчання, що сприяють розвиткові вмінь працювати в команді, 
управляти своїм часом, розуміння важливості дедлайнів, здатність системно мислити. Презентації, розробка 
концепцій, стратегій розвитку, бізнес-проектів, метод кейсів, завдання з аналізу управління організаціями, 
орієнтовані на формування культури дедлайнів, що дозволяє розвинути їм важливі комунікаційні навички і 
підприємницьке мислення.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Серед аудиторних годин переважають години семінарських занять, що зумовлене орієнтацією програми на 
використання практичних підходів, залучення студентів до активного діалогу фахових майстерень. Відповідно, 
загальна кількість годин, виділених на самостійну роботу, становить 2040 год., сумарно з написанням магістерської. 
Щороку Сектор моніторингу якості освіти проводить опитування студентів (Блок 1, Самооцінка студента, параметр 
“Моя самостійна підготовка у вивченні дисципліни”). 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

За ОП не здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://vstup.ucu.edu.ua/rules/ 
https://lvbs.com.ua/education/programs/masters/marketing/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

За адресою https://lvbs.com.ua/education/programs/masters/marketing/ подано детальний опис правил прийому та 
вимоги вступу. Основний акцент зосереджено  на визначенні  світоглядних орієнтирів, професійних інтересів та  
фахового потенціалу вступника. Значна увага належить також розумінню мотивації до навчання та готовності 
посилено працювати над формуванням свого професійного потенціалу. 
 
Зарахування абітурієнтів проходить за результатами таких вступних випробувань:
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ЗНО з іноземної мови, письмовий іспит зі спеціальності, співбесіда, есе на тему «Я як Клієнт: мій найкращий і 
найгірший досвід», додатковий фаховий іспит (для вступників без спеціальності “Менеджмент”).
За умови допуску до здачі вступних випробувань згідно встановленого графіку здати:
Іспит з англійської мови ( ЗНО, якщо вступник поступає на основі освітнього рівня бакалавр та внутрішній іспит, 
якщо вступ відбувається на основі магістра (спеціаліста))
Фахове вступне випробування, яке  проходить в комбінованому форматі і передбачає :
Виконання математичних завдань, яке має продемонструвати здатність вступника логічно мислити та проводити 
розрахунки.
Вирішення бізнес-кейсу, який повинен показати, як кандидат працюватиме в умовах невизначеності, в тому числі, 
як продемонструє лідерські задатки та вміння вирішувати проблеми, здатність бути гнучкими і сприяти командній 
роботі
Співбесіди, щоб зрозуміти основну мотивацію кандидата до навчання, його/її очікування від програми, здатність 
працювати в команді з іншими учасниками програми

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Переведення, поновлення студентів з інших ЗВО (чи внутрішнього переведення між програмами, спеціальностями, 
факультетами) і визнання результатів регулюється Положенням про освітній процес (https://s3.eu-central- 
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Polozhennya-pro-osvitnij-protses.pdf), частина 15. 15.6: 
“Перезарахування навчальних дисциплін з попереднього місця навчання здійснюється шляхом порівняння та 
визнання кредитів на підставі поданої академічної довідки, завіреної в установленому порядку”. А також 
Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення студентів у ВНЗ “Український католицький 
університет” (https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/35/2018/01/Polozhennya- 
pro-vidrahuvannya-ponovlennya-ta-perevedennya.pdf).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Практики переведення та/чи поновлення на ОП “Менеджмент маркетингової діяльності” відсутні.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Це питання регулюється Положенням про порядок реалізації студентами ВНЗ “Український католицький 
університет” права на вільний вибір навчальних дисциплін, пункт 2.11. (https://s3.eu-central- 
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Polozhennya-pro-poryadok-realizatsiyi-studentamy-prava- 
na-vilnyj-vybir-navchalnyh-dystsyplin1.pdf) де прописано можливість прослуховування та перезарахування он-лайн 
курсів, які є частиною неформальної освіти. Положення розміщене на сторінці: https://ucu.edu.ua/about/ofitsijna- 
informatsiya/. Всі Положення розміщені у розділі Офіційна інформація на сайті УКУ. В ЗВО “Український 
католицький університет” розроблено “Положення про визнання результатів неформальної та інформальної освіти 
в УКУ”, яке готується до публікації.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

На даний час такі приклади відсутні.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

В рамках навчальних курсів викладачами найчастіше застосовується кейс метод. 
Суть методу полягає в використанні конкретних випадків (ситуацій, історій, тексти яких називаються «кейсом») для 
спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень студентами з певного розділу навчальної дисципліни.
Кейси (ситуаційні вправи) мають чітко виражений характер і мету. Як правило, вони пов’язані з проблемою або 
ситуацією, яка існувала чи і зараз існує. Це завжди моделювання ситуації з життя компанії, і те рішення, що 
знайдуть студенти, може служити як показ їхнього рівня компетентності і професіоналізму, так і реальним 
рішенням проблеми.
У кейс-технології немає правильної відповіді. Це дозволяє студентам, спираючись на власний досвід, формулювати 
висновки, застосовувати на практиці одержані знання, пред’являти власний (або груповий) погляд на проблему. В 
кейсі досить часто, головна проблема представлена в неявному, схованому вигляді, як правило, вона не має 
однозначного вирішення.
Робота над ними не лише сприяє побудові та вмінні працювати у команді, але і можливість проявити свої лідерські 
якості.
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Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

ОП передбачає роботу, як з групами студентів так і індивідуальний підхід,що дає змогу розкрити здібності, 
продемонструвати знання під час обговорення, з’ясувати з викладачем свої сильні і слабкі сторони. 
Завдяки системі CMS,  де кожен студент має свій персональний кабінет та має доступ до матеріалів курсів під час 
навчання та 2 роки після завершення програми. У ній кожен студент окрім оцінки отримує розгорнутий відгук 
викладача на виконане ним завдання, та рекомендації для покращення.  Студентоцентрованість полягає передусім у 
найкращих практиках викладання, пропрацювання та можливостей розвинути під час навчання компетентності та 
досягненню програмних результатів навчання. Рівень задоволеності визначається методом анкетування після 
кожної дисципліни та семестру.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Академічна свобода – основоположний принцип інституційної діяльності УКУ. Це проявляється зокрема у виборі 
способу подання навчального матеріалу. Більшість – авторські освітні моделі з уваги професійного досвіду та 
експертності, які систематично оновлюються.  
Методи навчання і викладання на ОП уповні дозволяють реалізуватися принципам академічної свободи, оскільки 
передбачається їхня максимальна варіативність, урахування свободи слова і творчості. Вивчення профільних 
дисциплін методологічно розмаїте, не фокусується лише на одній концепції, а дає можливість здобувачам вищої 
освіти осягнути багатоманітність управлінських методів. Що ж стосується дисциплін, що формують загальні 
компетентності, то викладачі принагідно звертаються до таких форм, як дискусії і диспути, щоб обговорити 
актуальні проблеми спеціальності. Кожен працівник, викладач і студент УКУ має право вільно обирати свою 
громадянську та наукову позицію – при цьому вони узгоджують це своє право з місією УКУ та вимогами навчального 
процесу.
Детальніше тут: https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/04/3-polozhennya-pro-
duhovnu-gromadyansku-jakademichnu-svobodu.pdf 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Кожен викладач на першому занятті ознайомлює студентів з цілями, змістом і очікуваними результатами навчання, 
порядком і критеріями оцінювання. Завдяки підтримці і розвиткові системи електронних курсів (CMS на базі 
Moodle) студенти завжди мають доступ до цієї інформації, а також до розміщених там силабусів. ЦеНІТ УКУ 
розробив низку шаблонів, рекомендацій та інструкцій, завдяки яким інформація про курси впорядкована і містить 
три блоки: візитівку курсу, його структуру, оцінювання та комунікацію зі студентами.
Такий спосіб інформування є найбільш зрозумілим і доступним для студентів. При знайомстві з курсом викладачі 
мають можливість безпосередньо в авдиторії пояснити студентам всі особливості, можливості й вимоги дисципліни, 
відповівши на їхні запитання. Завдяки електронним курсам студенти можуть на кожному етапі навчання ще раз 
повернутись до цієї інформації. На жаль, викладання ще не всіх дисциплін вдалося перевести в електронний 
формат. Задля цього викладачів у різний спосіб заохочують освоювати нові технології (сертифікація електронних 
курсів, збільшення годин для їх викладання у навантаженні), а також пропонують постійні нагоди здобути 
відповідні навички (діяльність ЦеНІТ, Higher Ed Talks).  https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/sites/26/2018/05/Rozporyadzhennya-6-r-v.pdf

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Студенти пишуть магістерські роботи та проекти, в межах яких здійснюють дослідження під керівництвом 
викладачів. Під час  вибору теми основний наголос робиться на особистих вподобаннях студентів, а також їхніх 
можливостях, відповідно до обраної освітньої траєкторії. 
Більшість робіт на програмі – магістерські проекти, напрямки яких студенти пропонують індивідуально, 
консультуючись зі своїми керівниками. Такий підхід для студента робить роботу цікавішою, сприяє відповідальному 
ставленню і дає практичні результати.
Студенти пишуть магістерські роботи, розробляючи та долучаючись до впровадження маркетингових, 
комунікаційних, продуктових стратегій, роботи над ребрендингом компаній, в яких вони працюють. До прикладу, 
“Розробка маркетингової стратегії для мережі салонів краси Factory Family” або “Розробка продуктової стратегії для 
мережі пекарень Baker Market”

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Дисципліни професійного розвитку викладають практики, які практично на щодень стикаються із викликами для 
компаній, у яких вони працюють. Це дозволяє їм постійно оновлювати силабуси та ситуативні вправи і кейси, розбір 
яких відбувається під час курсу. Також викладачі запрошують на заняття експертів із інших сфер діяльності, що 
дозволяє дивитись на одну і ту ж проблему з різних точок зору та розширювати варіативність підходів до вирішення 
подібних проблем, посилення креативності та розуміння важливості використання комплексного підходу із 
урахуванням багатьох змінних. До прикладу, на курс із Бренд-менеджменту, де викладав Ігор Блистів, який є 
фахівець із продуктового маркетингу, було запрошено експертів із IT-галузі, зокрема Юлію Мусаковську та власника 
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дизайнерського агенства Олександра Топольницького, що дозволило розглянути бренд-менеджмент, як із сторони 
продуктового маркетинг-менеджменту та із сторони сфери послуг.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Програма міжнародної мобільності студентів на програмі здійснюється відповідно до “Положення про академічну 
мобільність” (https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/sites/26/2017/04/Polozhennyapro-akademichnu-mobilnist_2016.pdf). 
Щосеместру Сектор міжнародних академічних зв’язків оголошує конкурс на участь у програмах міжнародної 
студентської мобільності. Кожен студент має право взяти участь у
конкурсі і, за умови успішного проходження, навчатись один семестр за кордоном в одному з європейських 
університетів у рамках договорів програми “Еразмус+”. Окрім цього, для студентів та викладачів Університету 
існують також додаткові можливості, про які своєчасно надходить інформація 
(http://international.ucu.edu.ua/students/ucu-students/; http://international.ucu.edu.ua/faculty/ucufaculty/).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Навчання оцінюється різними формами проведення контролю - тестування у CMS, оцінювання за результатами 
активності та залученості до дискусій на заняттях, представлення практичних напрацювань у вигляді презентацій, 
як індивідуальних так і групових, а також написання домашніх завдань, які мають практичний характер та із 
застосуванням інструментів, засвоєних на занятті із викладачем.  Інформація, яку викладач отримує, залучаючи 
різні види поточного контролю, використовується для удосконалення методів навчання, а студентів стимулює 
замислитися над плануванням і ефективною організацією самостійної роботи та власного розвитку.
Програмні результати відображені у конкретних формах усного опитування, письмового експрес-контролю, виступів 
студентів в обговоренні тематичних питань, внутрішніх критеріїв оцінювання тощо. Чимало завдань продумані так, 
що охоплюють кілька програмних результатів. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

В УКУ розроблено і ефективно впроваджено систему оцінювання (відповідно до Положення про порядок 
оцінювання знань студентів:
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/Polozhennya-pro-otsinyuvannya-znan-
studentiv.pdf), яка є ще одним інструментом для мотивації студента до системного і наполегливого навчання 
впродовж семестру. Щоб подолати чи мінімізувати суб’єктивізм при оцінюванні роботи студента, в УКУ 
запроваджено різнобічні форми контролю, за допомогою яких можна системно врахувати всі види навчальної 
роботи студента: від усних відповідей і участі в тематичних дискусіях під час практичних занять до самостійних 
авторських робіт, виступів з презентаціями, внутрішнього оцінювання тощо. Такий підхід до оцінювання дозволяє 
надати студентові свободу самореалізуватися.
Оцінювання результатів навчання здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. В межах дисципліни 
застосовуються контрольні заходи у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового (семестрового) 
контролю знань.
Викладач повідомляє студентам і фіксує в силабусі форми контролю, які використовуватиме впродовж навчання і 
на закінчення курсу.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Форма проведення контролю та критерії оцінювання контрольних завдань зазначаються у силабусах навчальних 
дисциплін. Силабус є доступним для студента з першої лекції кожної дисципліни.
Якщо йдеться про вибіркові курси, то про вимоги і про систему оцінювання спецкурсу студенти дізнаються ще 
наприкінці попереднього семестру, коли вибирають курси.
Терміни складання іспитів на відповідний навчальний рік прописані в Академічному календарі, доступному на сайті 
Університету (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2020/09/Akademichnyj- 
kalendar_2020-2021-n.r.pdf).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Відповідно до затвердженого стандарту за спеціальністю “Менеджмент” в ОП “Менеджмент маркетингової 
діяльності” внесено захист магістерської (кваліфікаційної) роботи, який проводиться методом публічного захисту.  
Магістерська (кваліфікаційна) робота проходить перевірку на академічний плагіат та буде розміщена в репозитарії 
ЗВО “Український католицький університет”.
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Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про порядок оцінювання знань студентів, яке 
розміщене на офіційній сторінці Університету.
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya-pro- 
otsinyuvannya-znan-studentiv.pdf
"Положення про Екзаменаційну комісію" пункт 2.8 передбачає обов’язкове запрошення представника професійних 
об’єднань або роботодавців.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

У пункті 10.3 Положення про освітній процес йдеться про те, що студенти ознайомлені із політиками Університету 
щодо плагіату. Всі студенти зобов’язуються дотримуватись цих політик.
Відповідно до пунктів 10.4 - 10.6, якщо під час проведення контрольних заходів із дисципліни чи іншого виду робіт 
викладач помітив факт плагіату чи списування, то він подає доповідну записку про цей факт в деканат. Якщо факт 
списування був підтверджений деканатом, то студентові виноситься догана із занесенням в особову справу. Якщо 
факт плагіату повторився, то студента відраховують з числа здобувачів Університету після подання керівником 
програми доповідної записки в деканат.
У пункті 12.2.1 Права здобувачів вищої освіти (цього ж Положення) йдеться: оскарження дій органів управління 
Університету та їхніх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників. У разі виникнення між 
студентом і викладачем непорозуміння або конфліктної ситуації студент має право звернутися з клопотанням до 
деканату. Розглядають таке звернення лише за умови, що студент спільно з викладачем і представником деканату 
доклав належних зусиль для самостійного залагодження конфлікту.
За час існування програми не було випадків, які б потребували врегулювання конфліктів між здобувачами ВО та 
екзаменаторами. Студент, якого було відраховано, не мав підстав оскаржувати таке рішення.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

У розділі 3 "Порядок ліквідації академічної заборгованості" "Положення про порядок оцінювання знань студентів" 
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya-pro-
otsinyuvannya-znan-studentiv.pdf описано процедуру повторного проходження контрольних заходів. У Положенні 
прописані конкретні терміни ліквідації академічної заборгованості, склад екзаменаторів. Терміни визначені таким 
чином, щоб студент мав достатньо часу підготуватися до перездачі.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

У розділі 6 (Розгляд апеляцій) Положення про Екзаменаційну комісію https://s3-eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya-pro-ekzemenatsijnu-komisiyu.pdf 
описано порядок подання та розгляду заяви студента, який не погоджується з оцінкою.
До цього часу прикладів не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

В УКУ діє "Положення про запобігання академічному плагіату та іншим видам порушення академічної 
доброчесності й коректне застосування цитат в освітньому процесі, науково-педагогічній і науковій діяльності ВНЗ 
"Український католицький університет", розміщене на сайті Університету https://s3-eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist.pdf.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Університет використовує систему Unicheck. Порядок використання системи описаний та розміщений на сайті 
Університету https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/05/Poriadok_Unicheck_2019.pdf.
Після того, як студенти здають свої роботи роботи на кафедру, відповідальна особа здійснює перевірку у системі 
Unicheck. Разом із роботою студенти подають заяву, в якій підтверджують самостійність виконання роботи та 
відсутність академічного плагіату. Відповідальна особа готує висновок, який під час захисту кваліфікаційної роботи 
долучається до пакету супровідних документів. У разі виявлення академічного плагіату робота до захисту не 
допускається.
В Інституційному репозитарії ErUCU у відкритому доступі розміщуються всі магістерські роботи студентів, які 
попередньо дали на це згоду.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Від початку існування УКУ академічна доброчесність була однією із ключових характеристик навчального процесу. 
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Академічна доброчесність є частиною корпоративного етосу УКУ (п.9 Загальних принципів Пам’ятка про етос УКУ 
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/4-pamyatka-pro-etos-uku.pdf). Про це 
завжди комунікується в інформаційних матеріалах про УКУ, під час рекрутингової кампанії, під час днів відкритих 
дверей.
Адміністрація УКУ спільно з студентським самоврядуванням формують політику щодо академічної доброчесності. 
Студентське самоврядування самостійно проводить власні заходи з популяризації академічної доброчесності як 
серед студентів УКУ так і серед студентів інших ЗВО, а також для абітурієнтів. (Дні академічної доброчесності).
А також: https://ucu.edu.ua/news/pro-rezultaty-proektu-spryyannya-akademichnoyi-dobrochesnosti-v-ukrayini-saiup/

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

У пункті 5.4 "Положення про запобігання академічному плагіату та іншим видам порушення академічної 
доброчесності й коректне застосування цитат в освітньому процесі, науково-педагогічній і науковій діяльності ЗВО 
"Український католицький університет" описані наслідки встановленого факту порушення академічної 
доброчесності (від повторного проходження оцінювання до відрахування з Університету). В практиці ОП 
“Менеджмент маркетингової діяльності” такої практики ще не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

У Кадровій політиці Українського католицького університету описано перелік внутрішніх принципів та стандартів, 
які визначають етичні норми і правила поведінки в Університеті 
(Детальніше тут: https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Kadrova-polityka-
Ukrayinskogo-katolytskogo-universytetu.pdf).
Відбір викладачів відбувається лише за конкурсом на основі Положення «Професійно-кваліфікаційні вимоги до 
претендентів на посади науково-педагогічних працівників Українського католицького університету» (https://s3-eu-
central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Polozhennya_pro_vymogy_do_-NPP.pdf).
При обранні на посаду переваги надаються особам, які:
- вільно володіють українською та англійською мовами (чи іншими
офіційними мовами Європейського Союзу);
- демонструють високу цифрову грамотність;
- мають досвід навчання, роботи за фахом чи стажування за кордоном;
- виявляють розуміння місії Університету і готовність брати участь у її здійсненні.
Нові викладачі залучаються до орієнтаційної сесії з метою адаптації до нового місця праці (https://s3-eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Polozhennya-pro-adaptatsiyu.pdf).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

22 відомі компанії України з різних сфер зголосилися взяти участь в робочих зустрічах по обговоренні можливостей 
залучення студентів програми під час виробничої практики у них на підприємствах.  9 компаній були погоджені та 
мали досвід приймати студентів у компаніях. - 
https://www.facebook.com/LvivBusinessSchool/photos/a.174607775917791/3695174147194452

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Потенційні роботодавці залучаються до прочитання окремих лекцій в рамках навчальних дисциплін, до проведення  
практик (частина навчального плану) та надають практичні кейси для проведення досліджень та ознайомлення із 
кращими практиками. 
До прикладу, при вивченні курсу Основи маркетингу студенти відвідували компанію - Майстерня шоколаду, де 
досліджували організаційну структуру компанії, підходи до менеджменту і пропонували покращення 
позиціонування та продажів. На курсі із Дизайн-мислення відбувалася співпраця із мережею супермаркетів Сільпо, 
в рамках якого студенти проводили дослідження щодо визначення точок болю клієнта та пропонували рішення для 
їх подолання, на курс із Цифрового маркетингу було запрошено CEO Median ads Євгена Мокіна, який мав лекцію на 
тему “Налаштування реклами в соціальних мережах”, в рамках курсу Продуктовий менеджмент та інновації 
студенти відвідували компанію Барком та досліджували пекарню, а саме - визначали топ 5 продуктів які продаються 
і за результатами дослідження мали пропонували інноваційний продукт, який би увійшов у топ продаваних 
Родинної пекарні).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Щороку науково-педагогічні працівники Українського католицького університету можуть отримати стипендію за 
значні досягнення у науково-педагогічній діяльності. Призначення такої стипендії регулюється Положенням “Про 
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засади преміювання працівників Українського католицького університету” за виняткові досягнення у науковій 
праці” (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/19.-polozhennya-pro- 
premiyuvannya-.pdf).
Присуджується щорічна ректорська премія за наукові досягнення. Університет підтримує поїздки на конференції, 
організацію конференцій в Університеті та інші наукові комунікації; публікації наукових досліджень, перекладів. 
Викладачі мають змогу отримати підтримку на реалізацію проєкту згідно з Положенням про присудження 
дослідницьких ґрантів викладачам та іншим представникам ВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ» за підтримки благодійного фонду «ПОВІР У СЕБЕ» (https://s3.eu-central- 
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/Povir_u_sebe_2019.pdf).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Заохочення викладачів за досягнення у фаховій сфері здійснюється в УКУ відповідно до Положення про засади 
преміювання працівників УКУ за виняткові досягнення у науковій праці. Робочою групою УКУ напрацьовано та 
розроблено Положення про оцінку та відзначення найкращих викладачів УКУ (відзнака Викладач року). В УКУ 
також розроблено Порядок реалізації програми розвитку молодих науково-педагогічних та педагогічних 
працівників УКУ https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Poryadok-
realizatsiyi-programy-rozvytku-molodyh-naukovo-pedagogichnyh-ta-pedagogichnyh-pratsivnykiv-UKU.pdf
Також за результатами оцінки студентів складається перелік викладачів УКУ, які отримали найвищі оцінки за 
підсумками навчального року (оцінка 4,8 і вище за 5-ти бальною шкалою) у розрізі кафедр. Таких викладачів 
нагороджують премією за особливі успіхи у викладацькій майстерності.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Університет має у своєму розпорядженні 5 сучасних корпусів, у яких розташовані колегіум, авдиторії, конференц-
зали, їдальні, комп’ютерні класи, приміщення для кафедр та деканатів, каплиці, телерадіостудія, читальні зали 
бібліотеки, музей, публічний культурний простір, дитяча зона, кафе, книжкова крамниця, виставкові зони, 
адміністративні приміщення, коворкінги тощо. Навчання студентів ОП здійснюється в Академічному корпусі (вул. 
Козельницька, 2А)
УКУ забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів ВО до користування бібліотечними фондами. Науково-
педагогічні працівники і студенти ОП мають доступ до користування різних бібліотечних колекцій. Бібліотека УКУ 
забезпечує своїх читачів електронними ресурсами, доступ до яких відбувається з будь-якого комп’ютера на території 
університетського містечка.
За потреби ОП бібліотека здійснює закупівлю необхідної літератури для користування студентами та викладачами.
Система CMS є доброю допоміжною платформою для навчання і консультування студентів. Забезпечення доступу до 
інтернету, а також наявність у кожній авдиторії обладнання для презентацій сприяють успішним результатам 
навчання. У доступі студентів є комп'ютерний клас, в якому відбуваються групові навчання з низки предметів. Разом 
з тим, на ОП частою є практика використання особистих ноутбуків студентами. 

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Університет багато уваги присвячує створенню сприятливого для навчання середовища: облаштування зручних 
авдиторій, доступ до інтернету, наявності комп’ютерно-технічного забезпечення у кожній авдиторії, зручних 
просторів для спільного навчання та відпочинку, спортивних майданчиків.
Студенти та викладачі мають доступ до внутрішнього сайту Портал УКУ (portal.ucu.edu.ua), де можна ознайомитись з 
усіма основними електронними сервісами: можна зарезервувати авдиторію або залишити звернення у   
господарський та ІТ-відділи (в разі технічних несправностей або за потреби спеціального обладнання тощо). Для 
студентів діють знижки на харчування у їдальні та кафетерії ЗВО до 50% при отриманні читацького квитка. Під час 
сесії бібліотека працює цілодобово. Центр Шептицького часто стає майданчиком різноманітних академічних, 
культурних і громадських подій міського, регіонального та міжнародного масштабів, що дозволяє студентам брати в 
них участь, збагачувати свій інтелектуальний та соціальний розвиток. Окрім цього, у Центрі діє студентський   
простір, де студенти можуть збиратись для спільної роботи над завданнями і проєктами, організувати власні події. 
Щороку сектор моніторингу якості освіти проводить опитування і звітує щодо роботи структурних підрозділів, які 
забезпечують організацію навчання та побуту студентів ЗВО.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Для потреб здобувачів освіти діють:
- спортзал https://cutt.ly/LhqsDf8, на базі якого працює 8 спортивних секції
- в приміщенні колегіуму чергує медсестра, до якої, в разі потреби, студенти можуть звернутися за допомогою
- організована загальноуніверситетська розсилка щодо епідеміологічної ситуації. Студенти та працівники УКУ 
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можуть стежити за оновленнями інформації у розділах Повернення на кампус (https://cutt.ly/chqsGOX) та COVID-19 
(https://cutt.ly/ghqsHBz)  на сайті УКУ.
- всі аудиторії і приміщення УКУ оснащені антисептиками для рук та при вході в корпуси проводиться 
температурний скринінг. Впроваджено обов’язкове правило використання засобів індивідуального захисту (масок)
- у зв'язку з пандемією COVID-19 , з вересня було запроваджено щоденне обов'язкове опитування всіх працівників та 
студентів через чат-бот УКУ https://cutt.ly/BhqsZBB 
- керівництвом УКУ налагоджено співпрацю з лабораторією УНІЛАБ (https://www.unilab.com.ua)  для тестування на 
COVID-19 працівників і студентів УКУ  
- Аудиторії обладнані можливістю для синхронного онлайн-зв’язку та відеозапису занять. Таким чином кожен 
студент матиме можливість вибору бути в аудиторії фізично чи дивитись заняття онлайн
- Інструкції з запобігання поширенню вірусу та правила перебування розміщені в усіх аудиторіях, офісах та 
приміщеннях загального користування
- Кафедра клінічної психології спільно з Інститутом психічного здоров’я УКУ надають безкоштовні консультативні 
та психоосвітні послуги для студентів та працівників УКУ

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Рівень задоволення студентів відображено у “Результатах щорічного оцінювання науково-педагогічних та 
педагогічних працівників УКУ” Сектору моніторингу якості освіти. А також керівником програми проводиться 
опитування студентів щодо якості проведення курсів у межах LvBS після кожного курсу.
Щодо навчального процесу діють наступні механізми:
1) робота із викладачами (керівник освітньої програми працює разом із викладачами щодо покращення наповнення 
курсів, методик викладання та організовує зустрічі із іншими викладачами із метою органічного наповнення 
програми, послідовності курсів та усунення повторень)
2) організація навчального процесу (студенти отримують всю інформацію про організацію навчального процесу 
заздалегідь про розклад навчальних курсів, викладачів та інші активності та запрошення в УКУ та в партнерських 
інституціях)
3) надання інформаційної підтримки студентам (студенти завжди можуть звернутися до викладача чи керівника 
програми, чи викладачів кафедри за інформацією щодо навчального процесу, або стосовно інших питань, які 
потребують детальнішого роз'яснення)
4) надання консультативної підтримки (студенти можуть звертатися до викладачів за консультацією, як протягом 
навчання, так і при написанні магістерського проекту)

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

У Відділі студентського життя створено підрозділ для роботи зі студентами, які мають ту чи іншу форму 
інвалідності. Цей підрозділ вивчає проблеми і старається їх мінімізувати, координуючи зусилля всіх підрозділів 
Університету на забезпечення підтримки студентів з інвалідністю. Цей аспект діяльності Університету висвітлено у 
спеціальних регулюючих документах:
https://sao.ucu.edu.ua/suprovid-osib-z-osoblyvymy-potrebamy/pidtrymka-studentiv-z-osoblyvymy-potrebamy/. Також 
сектор напрацював положення, що регулює питання навчання студентів з особливими потребами (https://s3.eu-
central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Polozhennya-pro-organizatsiyu-inklyuzyvnogo-
navchannya-iz-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy3.pdf), затверджений на Вченій Раді Університету 25.03.2020р.
УКУ дбає, щоб забезпечити людям з інвалідністю доступність та зручність своїх приміщень. Згідно з вимогами 
ліцензійних умов Університет уклав договір з Підприємством об’єднання громадян «Центр професійної підготовки 
та інжинірингової діяльності» щодо проведення технічного обстеження університетських корпусів, а також 
консультацій на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення фахівцем, який 
має кваліфікаційний сертифікат. Згідно з висновками, використання приміщень усіх будівель є доступним для 
обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних 
норм, правил і стандартів ДБН В.2.2-17:2006.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Одне з основних своїх завдань УКУ вбачає в поширенні християнської етики праці та навчання. Це означає 
безкомпромісну боротьбу з усіма формами зловживань і вироблення у працівників і студентів духу служіння і 
солідарності. Зокрема про це йдеться в документі Етос Українського католицького Університету (https://s3.eu-
central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/4-pamyatka-pro-etos-uku.pdf)

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
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періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Положення про запровадження та розвиток освітніх програм https://cutt.ly/JhqJcMJ

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Освітні програми магістерського рівня переглядаються, на початку та наприкінці кожного семестру. На основі 
відгуків ми маємо розмови із викладачами, та прописуємо зміни/уточнення чи нові приклади у силабуси курсів. 
Також розуміючи, що світ та практики маркетингу змінюються, відслідковуючи тренди та нові підходи, ми змінюємо 
наповнення програми та додаємо курси.
Чинники, що впливають на перегляд :
- оцінка потреб та задоволення студентів стосовно програми 
- аналізу керівника програми потреб ринку і необхідності змін у програмі;
- оцінка програми зовнішніми експертами та їхніх пропозицій стосовно змін в освітній програмі, під час засідання 
Академічної ради програми
- оцінки практики, що проходять студенти на підприємствах.
Для студентів першого року навчання, які вступили на програму 2020 року навчальний план було покращено. В 
першу чергу були змінено порядок курсів в такий спосіб, щоб була дотримана логічна послідовність та студенти 
могли краще пропрацьовувати матеріал. 
Так курс по фінансах було перенесено на кінець першого семестру, щоб маючи базове розуміння маркетингу, 
стратегії, вміючи провести дослідження та розуміючи поведінку споживача могли правильно розрахувати 
показники та зрозуміти процеси ціноутворення.
Також у планах додати курс з Проектного менеджменту у основну програму навчання, а також у блок вибіркових 
курсів додати курс по Франчайзингу.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Крім опитування студентів після кожного курсу зокрема сектор моніторингу якості освіти УКУ проводить 
опитування студентів щодо якості викладання двічі
на рік - у березні та грудні. Методологія опитування описана на сайті Університету https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/25.poryadok-opytuvannya-studentiv-stosovno-yakosti-
vykladannya.pdf.  

Завдяки відгукам ми можемо оперативно реагувати та покращити/додати/розширити  необхідну інформацію по 
курсу для студентів. Викладачі готові та за потреби роблять додаткові консультації із студентами щодо запитань, які 
виникли у студентів під час курсу, або розглядають за їх запитом додатковий приклад для кращого засвоєння та 
опрацювання теми.
Викликом для нас є низька активність студентів в опитуваннях. Та керівник програми постійно знаходиться на 
контакті з групою та нагадує і стимулює їх до заповнення, або ж може зібрати особистий відгук під час 
індивідуальних сесій і бесід.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Права та обов’язки студентського самоврядування описані в п. 2 Положення про студентське самоврядування 
(https://cutt.ly/thqKSvI) Українського католицького університету. Зокрема, члени студентського самоврядування 
можуть вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу чи щодо навчальних планів та програм. 
Студентське самоврядування аналізує та узагальнює зауваження та пропозиції студентів щодо організації 
навчального процесу та звертається до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення. Наразі з боку представників 
студентського самоврядування гострих питань щодо програми не виникало.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Реалізація ОП має багато взаємодії із стейкголдерами. Налагоджена практика проведення зустрічей-обговореннь 
дисциплін ОП, щоб зрозуміти наскільки актуальними є знання та вміння, які формуються у навчальному процесі, 
для майбутніх роботодавців. 

Враховуючи, практичний досвід багатьох викладачів, а також можливість мінімум двічі на річ мати зустрічі з 
Академічною радою програми, до якої входять і потенційні роботодавці, програма є максимально наближена до 
запитів ринку праці. Також трапляються випадки, коли під час пропрацювання на курсі живого кейсу від 
запрошених гостей, студенти отримують пропозицію роботи або стажування у цій компанії. Протягом виробничої 
практики двоє студентів 2 року навчання отримали пропозиції роботи і зараз продовжують навчання та написання 
свого дипломного проекту по даній компанії.
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Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Керівник програми, а також менеджер Alumni спільноти бізнес-школи та Асоціація випускників УКУ активно 
спілкуються з учасниками та випускниками програм, щоб знати їх подальший шлях у кар`єрному зростанні. Багато 
випускників інших магістерських програм, як власники компаній можуть або вже пропонують робочі можливості 
або ж рекомендували своїм колегам навчання на програмі.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Перший набір програми навчався за графіком тричі на тиждень. Тоді як наступна група вже має модульний формат 
навчання, а саме 4-5 днів на місяць. Це зумовлене тим, що серед студентів немає людей, які не працюю. Ми дуже 
радіємо, що наші студенти відразу застосовують на практиці те, що опрацьовують в аудиторії. Саме такий формат і 
дозволяє їм погодити із роботодавцями свою відсутність протягом цих 4-5-ти днів на місяць. Також варто 
зауважити, що завдання, над якими працюють учасники є об'ємними та досить часто у груповому форматі, що також 
дозволяє їм ділитись своїми напрацюваннями та досвідом. Також такий формат дає можливість студентам 
пропрацювати навички створення презентації, а також її презентування. Під час групових робіт кожен із учасників 
обов'язково має презентувати частину роботи, до якої він був долучений та над якою працював з командою.

Завдяки відгукам та глибинним інтерв'ю із студентами, ми отримали розуміння, які курси варто переформатувати, а 
які додати до програми. Протягом першого року навчання першої групи студентів ми більше приділяли часу, щоб 
пояснити їм зв'язок між курсами, та важливість їх подання саме у такій послідовності. Та вже під час другого року 
навчання побачили, що послідовність потребує змін і для другої групи вже дещо відкорегували її. Так курс 
“Проривні стратегії” тепер йде у першому семестрі відразу за курсом “Бізнес як система”. А “Фінанси” ми посунули 
практично на кінець першого семестру, щоб студенти могли краще пропрацьовувати на ньому все те, що вже 
зачіпалось у попередніх курсах.

Також ми замінили курс “Експерти командної роботи”. Цього разу ми приділили більше уваги знайомству та 
побудові групової динаміки ще до старту навчання. За місяць до старту ми мали регулярні дзвінки (Zoom форматі) із 
групою, де вони могли більше розповісти про себе, а також зустрічі з керівниками ЗВО. Також були зустрічі на 
перетині груп, тож під час першого навчального модулю, вони вже були більш впевнені та максимально відкриті 
одні до одних.
Для другої групи студентів у програму ми також додали курс "Проектний менеджмент", адже розуміємо його 
цінність та бачимо запит як від студентів так і від роботодавців. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

ОП “Менеджмент маркетингової діяльності” проходить первинну акредитацію.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Зростання Університету зумовлює інтенсивність роботи над Внутрішньою системою забезпечення якості освіти як 
платформи підтримки і постійного вдосконалення викладання і навчання. Зараз система перебуває на етапі 
завершення розробки. Академічна спільнота через делегованих представників у відповідних робочих групах 
(включаючи викладачів, студентів та освітніх менеджерів) має прямий і безпосередній вплив на встановлення і 
дотримання внутрішньо університетських академічних стандартів,  створення і розширення навчальних 
можливостей, розвиток якості викладання й модернізацію навчання.
Зараз у ЗВО проводиться велика кількість онлайн-опитувань: про роботу структурних підрозділів, про якість 
викладання, про роботу їдалень. Такі процеси дозволяють відчувати залученість до розбудови і змін в УКУ. Звіти про 
результати опитувань та пропозиції змін на краще розсилаються на пошту всім стейкхолдерам та публікуються на 
сайті Університету.
Аналіз та опрацювання результатів опитування студентів Сектором моніторингу якості освіти дозволяє виявити 
слабкі і сильні сторони конкретних курсів та викладацьких стилів і обраних методів. Цей аналіз допомагає внести 
вчасні корективи, метою яких є ефективніша взаємодія зі студентами\студентками, врахування актуальних тем, 
обрання ефективніших методів комунікації з авдиторією.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Зростання Університету зумовлює інтенсивність роботи над Внутрішньою системою забезпечення якості освіти як 
платформи підтримки і постійного вдосконалення викладання і навчання. Зараз система перебуває на етапі 
завершення розробки. Академічна спільнота через делегованих представників у відповідних робочих групах 
(включаючи викладачів, студентів та освітніх менеджерів) має прямий і безпосередній вплив на встановлення і 
дотримання внутрішньо університетських академічних стандартів,  створення і розширення навчальних 
можливостей, розвиток якості викладання й модернізацію навчання.
Зараз у ЗВО проводиться велика кількість онлайн-опитувань: про роботу структурних підрозділів, про якість 
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викладання, про роботу їдалень. Такі процеси дозволяють відчувати залученість до розбудови і змін в УКУ. Звіти про 
результати опитувань та пропозиції змін на краще розсилаються на пошту всім стейкхолдерам та публікуються на 
сайті Університету.
Аналіз та опрацювання результатів опитування студентів Сектором моніторингу якості освіти дозволяє виявити 
слабкі і сильні сторони конкретних курсів та викладацьких стилів і обраних методів. Цей аналіз допомагає внести 
вчасні корективи, метою яких є ефективніша взаємодія зі студентами\студентками, врахування актуальних тем, 
обрання ефективніших методів комунікації з авдиторією.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

“Положення про освітній процес”, документ розміщено на сайті в розділі “Загальна інформація”. Ключові права та 
обов'язки  учасників освітнього процесу окремо проговорюємо в рамках щорічної Орієнтаційної сесії для нових 
викладачів у другий тиждень вересня. Здобувачі залучаються до процесу ознайомлення з правами та обов’язками 
після зарахування, яке відбувається у жовтні.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://lvbs.com.ua/education/programs/masters/marketing/

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Profil-osvitnoyi-programy-Menegment-
marketyngovoi-diyalnosti.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

До сильних сторін програми належить її спрямованість на міждисциплінарність, адаптивний підхід, можливість для 
студентів відразу застосовувати отримані знання на практиці та підхід, коли в аудиторії вони опрацьовують “живі” 
кейси компаній з різних галузей. Також студенти долучені до промоцій програми, діленням досвідом, який же був їх 
шлях до програми та що змінилось під час. 
Застосування різних методів навчання (семінари, групова робота, кейс-метод, лекції, практичні візити у компанії, 
інше), які дозволять студентам краще розвинути свої soft skills, в тому числі покращити командну взаємодію, 
формувати, висловлювати та презентувати власні напрацювання та думки, вести дискусію та вміти ефективно 
управляти власним часом
Наш науково-педагогічний колектив, який не лише відповідає, але вболіває за забезпечення навчального процесу та 
максимально прискіпливо ставиться до наповнення курсів, які будуть максимально практичними для студентів.
Потужна навчально-матеріальна база, яка дозволяє здійснювати комплексну підготовку.
Слабкими сторонами не достатній рівень залученості студентів до семестрових опитувань, низька активність 
академічної мобільності, що також пов'язана із епідеміологічною ситуацією.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

На найближчі 3 роки ми бачимо наступні перспективи розвитку ОП:
- підвищення рівня академічної мобільності, зокрема збільшення числа запрошених іноземних викладачів, в тому 
числі експертів для проведення курсів;
- розширення міжнародного співробітництва, можливість запровадження спільних курсів (у онлайн форматі) з 
фахових дисциплін на базі католицьких університетів з-за кордону. На дальшу перспективу можливість отримання 
подвійного диплому для студентів після завершення навчання;
- активізація роботи науково-педагогічного персоналу кафедри щодо наукових;
- публікацій у періодичних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз; 
- збільшення кількості дисциплін, які будуть проводитись англійською мовою;
- пропрацювання можливість залучення іноземних абітурієнтів на програму;
- збільшення кількості та різноманітності сфер компаній до виробничої практики;
- розробка дистанційних курсів навчальних дисциплін, що розширить можливості для академічної мобільності 
студентів;
- додавання нових курсів до програми зважаючи тенденції на ринку та розвитку галузі.
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Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Прах Богуслав Антоні

Дата: 17.03.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ДВОП_Цифровий 
маркетинг

навчальна 
дисципліна

Цифровий 
маркетинг.pdf

Y2SH4KmO5+zg7Lw
HoTtyyp0CLl74YvSV

vmj44JUxzKY=

Мультимедійна аудиторія

ДВОП_Стратегічний 
маркетинг

навчальна 
дисципліна

Стратегічний 
маркетинг.pdf

iDkbmVYFTLprHo60
sVXUepLLtaSq0Qq2t

FLBd4G4zoM=

Мультимедійна аудиторія

ДВОП_Проривні 
стратегії

навчальна 
дисципліна

Проривні 
стратегії.pdf

52JNDoMH+SpJH6
P8jBy7qz41WUja1xS

h1b9a1kuFhOc=

Мультимедійна аудиторія

ДВОП_Інтегровані 
маркетингові 
комунікації

навчальна 
дисципліна

Інтегровані 
маркетингові 

комунікації.pdf

k9shQ/97g8NEaOvZ
rQIuvYdgXYavd6Xc0

MjGvC9DE4M=

Мультимедійна аудиторія

ДВОП_Бренд-
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Бренд-
менеджмент.pdf

ZyCqeM0tYsM3SX8S
xWZyvslo92PSN1eJD

D2+jZRVlZk=

Мультимедійна аудиторія

Право навчальна 
дисципліна

Право.pdf /y5VDSGC+J29UEY
W8yjQEfCCQBncB9
Wc3QrfDtVgQIY=

Мультимедійна аудиторія

Основи економіки для 
маркетологів

навчальна 
дисципліна

Основи економіки 
для 

маркетологів.pdf

NGCW0jUr3XB6zdK
5E6BIc0PUpOBHGV

BXYsiToB5jiwY=

Мультимедійна аудиторія

Наука сторітелінгу навчальна 
дисципліна

Наука 
сторітелінгу.pdf

f96xyE88NkkXGo7X
0ptPVBXNfc8cc+yhY

wCNPY+a3vI=

Мультимедійна аудиторія

Управління продажем 
та збутом

навчальна 
дисципліна

Управління 
продажем і 
збутом.pdf

NDLDNkCZ3BllqZyA
0BysYRy6+OytcQaM

tUgJ1lnSAWk=

Мультимедійна аудиторія

Продуктовий 
менеджмент та 
інновації

навчальна 
дисципліна

Продуктовий 
менеджмент та 

інновації.pdf

H1lmPQa3IUzCY/tG
ytDCzMVd5+vwyg6f

7APwDIfSYMg=

Мультимедійна аудиторія

Поведінка споживача навчальна 
дисципліна

Поведінка 
споживача.pdf

RHGZeGyH6xUL+e8
t6zzPGi/05hvg0Do7

PuZiKwHuoPs=

Мультимедійна аудиторія

Маркетингові 
дослідження

навчальна 
дисципліна

Маркетингові 
дослідження.pdf

CtZB+vajoHYbugL/k
ghIol9uyVPIaPrXzQ

YbMc/95+4=

Мультимедійна аудиторія

Основи маркетингу навчальна 
дисципліна

Основи 
маркетингу.pdf

q7Uml9rQeW2bx8zK
VJv6lkrIjTZ/vYPnwn

S1UsuMiXE=

Мультимедійна аудиторія

Фінанси навчальна 
дисципліна

Фінанси.pdf mSvWm0cZ86U6Stg
hRQjfOl0p7vaNJZ1J

JGlHMT16AZk=

Мультимедійна аудиторія

Лідерство навчальна 
дисципліна

Лідерство.pdf LajXQSgmpyBNPJ9
Tbf1tEiDP3oVD1COv

P9gEgBwmBqo=

Мультимедійна аудиторія

Дизайн мислення навчальна 
дисципліна

Дизайн 
мислення.pdf

JyF2ueKFOmJbYpA1
gUy0uwyF1SIxQCM

RPFHwE72kQfo=

Мультимедійна аудиторія

Бізнес як система навчальна 
дисципліна

Бізнес як 
система.pdf

WPcrq084XzCjmb3
NVhl5JOA1m2AqSY7

xcFkMAy8avcY=

Мультимедійна аудиторія



Експерти командної 
роботи

навчальна 
дисципліна

Експерти 
командної 
роботи.pdf

z0n/L86uEQgNs07o
WZtBxt3mxNgQEgx

dpUUfVr1XB+Y=

Мультимедійна аудиторія

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

380411 Дідок Ігор 
Олександров
ич

Викладач, 
Сумісництв
о

Факультет 
суспільних 

наук

Диплом 
магістра, 
Львівська 

комерційна 
академія, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

050301 
Товарознавств

о та 
комерційна 
діяльність

3 Дизайн 
мислення

Професійне коло

229896 Опацька 
Софія 
Володимирів
на

Доцент, 
Суміщення

Факультет 
суспільних 

наук

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
Івана Франка, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
050103 

Міжнародні 
економічні 
відносини, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 016203, 
виданий 

09.10.2002

13 ДВОП_Прорив
ні стратегії

Пункт 6
Проведення 
англійською мовою 
занять з дисциплін 
“Підприємницьке 
мислення” для 
освітніх програм 
ДВВУ УКУ (60 год).
Пункт 10
Проректор з науково- 
педагогічної роботи 
ВНЗ «Український 
католицький 
університет»
Пункт 15
Написано в 
співавторстві та 
апробовано в 
навчальному процесі 
2 кейси  та 
опубліковано статтю
What Leadership 
Lessons Can Business 
Learn from Ukraine’s 
War? 
Knowledge@Wharton
Пункт 17
Ментор групи Енактус 
в УКУ, ментор 
команди на чемпіонат 
бізнес-кейсів KSE Case 
Championship, 
засновник Global 
Shapers Hub у Львові 
(World Economic 
Forum)

380410 Улинець 
Наталія 
Юріївна

Викладач, 
Сумісництв
о

Факультет 
суспільних 

наук

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2007, 

3 ДВОП_Інтегро
вані 
маркетингові 
комунікації

Професійне коло



спеціальність: 
040301 

Політологія

33050 Клебан Юлія 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладних 

наук

8 Управління 
продажем та 
збутом

Стаж роботи 7 р. 9 м. 
Кваліфікація 
викладача: 
Львівський 
національний 
університет ім. І. 
Франка, 2007
Спеціальність 
"Економічна теорія”, 
кваліфікація - магістр 
з економічної теорії, 
економіст зі знанням 
іноземної мови. 
Кандидат 
економічних наук із 
спеціальності 
економічна теорія та 
історія економічної 
думки, диплом ДК № 
020531, рішення 
Атестаційної колегії 
від 3 квітня 2014 року.
Пункт 1
Kleban Y. CREATION 
OF START CITY IN 
LVIV AS A MODEL 
FOR REGIONAL 
DEVELOPMENT 
[Електронний ресурс] 
/ Yuliia Kleban // 
Proceedings of the 4th 
International 
Conference Innovation 
Management, 
Entrepreneurship and 
Corporate 
Sustainability, 2016. – 
2016. – Режим доступу 
до ресурсу: 
http://imecs.vse.cz/wp-
content/uploads/2015/
08/IMECS-2016-Full-
Papers.pdf.
Пункт 3 
співавтор в монографії 
Кірієнко Ю.А. 
Моделювання 
структурної рівноваги 
внутрішнього ринку 
України/Ю.А. 
Кірієнко//Внутрішній 
ринок і торгівля 
України: структурно-
інституціональна 
трансформація [Текст] 
: монографія / [В. Д. 
Лагутін та ін.] ; за ред. 
д-ра екон. наук, проф. 
В. Д. Лагутіна ; Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. - 
Київ : КНТЕУ, 2015. - 
431 с. : рис., табл. - 300 
экз. - ISBN 978-966-
629-751-1
Пункт 6
Проведення 
англійською мовою 
занять з дисциплін 
“Економічний аналіз” 
та “Соціальне 
підприємництво” для 
освітніх програм 
(бакалаврські) 
факультет 
прикладних наук УКУ.
Витяг з протоколу 
засідання Вченої ради 



факультету 
прикладних наук  №1 
від 11 вересня 2018 
року
Пункт 10 
В.о. завідувача 
кафедри міжнародної 
економіки та 
інвестиційної 
діяльності, Львівський 
інститут економіки і 
туризму
Секретар Вченої ради 
ФПН УКУ
Керівник 
бакалаврської 
програми “ІТ та 
бізнес-аналітика”
В.о. завідувача 
кафедри прикладної 
економіки та бізнесу 
ФПН УКУ
Пункт 17
2017- до тепер 
Керівник 
бакалаврської 
програми «ІТ та бізнес 
аналітика», Доцент 
кафедри прикладної 
економіки та бізнесу, 
факультет 
прикладних наук УКУ
2016-2017 Доцент 
кафедри прикладної 
економіки та бізнесу, 
факультет 
прикладних наук УКУ
2015-2016 в.о. 
завідувача кафедри 
міжнародної 
економіки та 
інвестиційної 
діяльності, Львівський 
інститут економіки і 
туризму
2013-2015 Асистент 
кафедри соціальної 
медицини, економіки 
та організації охорони 
здоров'я Львівський 
національний 
медичний університет 
імені Данила 
Галицького
2012-2013 Асистент 
кафедри 
загальноекономічної 
підготовки та 
маркетингу

379780 Блистів Ігор 
Васильович

Викладач, 
Сумісництв
о

Факультет 
суспільних 

наук

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

080204 
Соціальна 

інформатика

2 Бізнес як 
система

Професійне коло

379781 Янишівська 
Галина 
Василівна

Викладача, 
Суміщення

Факультет 
суспільних 

наук

Диплом 
спеціаліста, 
Українську 
академію 

друкарства, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

2 Продуктовий 
менеджмент та 
інновації

Професійне коло



0927 
Видавнича 

справа і 
редагування

379780 Блистів Ігор 
Васильович

Викладач, 
Сумісництв
о

Факультет 
суспільних 

наук

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

080204 
Соціальна 

інформатика

2 Маркетингові 
дослідження

Професійне коло

229077 Гошко Ольга 
Йосифівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
суспільних 

наук

0 Основи 
маркетингу

Професійне коло
Кваліфікація 
викладача: диплом 
спеціаліста ДСК 
024529 виданий 
10.12.1998 Львівським 
інститутом 
менеджменту, 
спеціальність 
"Менеджмент у 
виробничій сфері"

379779 Хома Тарас 
Михайлович

викладач, 
Суміщення

Факультет 
суспільних 

наук

4 Фінанси Професійне коло
Кваліфікація 
викладача: дипломи 
спеціаліста ТВ 971465 
виданий 22.06.1991 
Львівським торгово-
економічним 
інститутом, 
спеціальність 
"Бухгалтерський облік 
і аналіз господарської 
діяльності"

368160 Даниленко 
Наталія 
Борисівна

старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Факультет 
суспільних 

наук

Диплом 
кандидата наук 

KД 017822, 
виданий 

27.06.1990, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003568, 
виданий 

19.04.1994

23 Основи 
економіки для 
маркетологів

2. 1.Даниленко Н. Б. 
ПРОБЛЕМИ 
ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЕКОНОМІЧНОЇ 
МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНИ У 
СУЧАСНИХ УМОВАХ 
/ Даниленко Н. Б.    // 
Сучасна економічна 
теорія та пошук 
ефективних 
механізмів 
господарювання: зб. 
матер.  VІІ 
Міжнародної науково 
– практичної 
конференції. ( 14- 15 
березня  2014). –
Сімферополь/ За 
заг.ред. Л. А. 
Кравченко – 
Сімферополь: ДІЙПІ, 
2014. - 344с.   С.137-
140.  
2. Проблеми 
стабілізаці 
їмакроекономічної 
ситуації в Україні // 
Современная 
экономическая теория 
и поиск эффективных 
механизмов 
хозяйствования: 
сб.матер.VIII 
Международ.научно - 



практ. конф. (13-14 
марта 2015г.) - 
Симферополь: 
ДИАЙПИ,2015. С.90-
92. 
3. Макроекономічні 
аспекти економічної 
безпеки України на 
сучасному етапі 
реформування 
економіки.// 
Управління 
економічною 
безпекою суб'єктів 
мікро- та макрорівня в 
умовах економічної 
інтеграції України: зб. 
матер. Всеукраїнської 
науково - практичної 
інтернет - конференції 
(31 травня 2016року) - 
Львів : Львівський 
інститут 
менеджменту, 2016. 
с.13 -17.
4. Сучасні проблеми 
реформування 
макросередовища в 
Україні.// Соціально - 
економічні проблеми 
сучасності: Зб. матер. 
ІІ Всеукраїнської 
науково - практична 
інтернет - 
конференції.(15 
червня 2018р.) - 
Маріуполь, 2018, с.332 
-335.
10. Завідувач кафедри 
ФЕГПД Львівський 
інститут менеджменту
(документ з 
підтвердженням є у 
минулорічному звіті)
13. Для всіх 
навчальних курсів 
розроблений 
комплекс  (НМК)[ в 
УКУ це Вступ до 
економіки та 
Мікроекономіка], 
який доступний в 
дистанційному 
варіанті.
17. Загальний стаж 
роботи 40 років. Копія 
трудової книжки є у 
Відділі управління 
персоналом

368155 Борщевськи
й Віктор 
Валентинови
ч

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
суспільних 

наук

Диплом 
доктора наук 
ДД 007919, 

виданий 
16.12.2009, 

Атестат 
доцента ДЦ 

000448, 
виданий 

30.05.2000

0 Лідерство Стаж 13 р. 4 м.
2. 1. Роль фінансового 
механізму у 
стимулюванні 
конкуренції на ринку 
нафтопродуктів 
України // «Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Економіка і 
управління», 2018. – 
Том 29 (68). – № 5. – 
С. 11-14 (Співавтори: 
В. Магас, К. Кантур)
2. Актуалізація 
локальних механізмів 
модернізації сільських 
територій в умовах 
децентралізації // 
Соціально-економічні 



проблеми сучасного 
періоду України, 2018. 
– Вип. 1 (129). – С. 90-
97 (співавтор І. 
Залуцький)
3. Інвестиційно-
інноваційна 
діяльність в 
українсько-
польському 
транскордонному 
регіоні: 
євроінтеграційний 
контекст // 
Стратегічна панорама. 
– 2017. – № 2. – С. 38-
45. (Співавтори: В. 
Волошин, Г. Бабій)
4. Маркетинг 
сільських територій у 
новій парадигмі 
управління 
конкурентоспроможні
стю регіону // 
Соціально-економічні 
проблеми  сучасного 
періоду України. – 
2016. – Вип. 1 (117). – 
С. 12-15. (Співавтори: 
І.Куліш, І. Кравців)
5. Соціально-
економічна 
конвергенція 
людського 
потен¬ціалу в 
контексті розвитку 
транскор¬дон¬ного 
регіону // Регіональна 
економіка. – 2016. – 
№ 2. – С. 174-180. 
(Співавтор К. Куцаб-
Бонк)
3. Стратегічні 
пріоритети та 
механізми 
інноваційного 
розвитку сільських 
територій Західного 
регіону України / 
Монографія [За ред. 
В. Борщевського, Т. 
Васильціва]. – Львів: 
Аверс, 2014. – 176 с.
4. Куцаб-Бонк 
Катажина 
Каземирівна (доктор 
еконо¬мічних наук) та 
Кравців Ірина 
Костянтинівна 
(канди-дат 
еконо¬мічних наук)
8. Науковий керівник 
наукової теми 
«Загрози та виклики 
розвитку сільських 
територій Західного 
регіону України в 
умовах реалізації 
Угоди про Асоціацію з 
ЄС» (номер державної 
реєстрації 
№0116U004036). 
Установа: ДУ 
«Інститут 
регіональних 
досліджень імені М.І. 
Долішнього НАН 
України». (2016-2018 
рр.)
11. Член 
спеціалізованої вченої 



ради Д 35.154.01 в ДУ 
«Інститут 
регіональних 
досліджень імені М. І. 
Долішнього НАН 
України» (2014-2018 
рр.)
15. 1. Децентралізація 
без ілюзій: що чекати 
українському селу від 
подальших 
експериментів 
«соціальних 
інженерів» // Вісник 
Агрофорум. – 2018. – 
№ 7 (78). – С. 25-28 
(Співавтор: В.Магас)
2. Публічне 
обговорення 
стратегічного 
розвитку потенційної 
Яворівської ОТГ // 
Яворівський голос 
(12.08.2017 р.). – С. 7-
8. (Співавтори: І. 
Куропась, О. Микита)
3. Головне щоб була 
єдина політика в 
створенні засадничих 
законо¬давчих рамок 
для децентралізації // 
Вісник Агрофорум. – 
2017. – № 6 (10). – С. 
2.
4. Пріоритети 
аграрної політики 
України в світлі 
негативного досвіду 
ЄС // Вісник 
Агрофорум. – 2017. – 
№ 7 (11). – С. 6.
5. Маркетинг 
сільських територій – 
сучасний інструмент 
розвитку українського 
села / Вісник 
Агрофорум. – 2016. – 
№ 12 (35). – С. 17-18. 
(Співавтор І. Кравців)
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років

117788 Шпот 
Наталія 
Володимирів
на

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
суспільних 

наук

0 Експерти 
командної 
роботи

Професійне коло. 
Звільнена.
Курс читає Марта 
Тиченко

379781 Янишівська 
Галина 
Василівна

Викладача, 
Суміщення

Факультет 
суспільних 

наук

Диплом 
спеціаліста, 
Українську 
академію 

друкарства, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

0927 
Видавнича 

справа і 
редагування

2 Наука 
сторітелінгу

Професійне коло

249956 Галецька 
Наталія 
Богданівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
суспільних 

наук

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

0 Право Стаж роботи 4 роки.
3. Галецька Н. Форми 
імплементації 
міжнародних 
договорів у Європі: 
теорія і практика 
[Текст]: монографія / 
Н. Галецька. – Львів : 



2009, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 036434, 
виданий 

01.07.2016

Сполом, 2016. 
– 232 с.
https://opac.ucu.edu.u
a/cgi-bin/koha/opac-
search.pl?
idx=au&q=%D0%93%D
0%B0%D0%BB%D0%B
5%D1%86%D1%8C%D0
%BA%D0%B0+%D0%9
D.+
15.  1. Галецька Н. 
Анексія Криму. Чи є 
сенс апелювати і до 
СОТ? Європейська 
правда, 2015, available 
at: 
http://www.eurointegr
ation.com.ua/experts/2
015/07/2/7035461/ 
2. Галецька Н. 
Суперечка у СОТ: 
вихід із глибокого 
замороження торгівлі 
з РФ Європейська 
правда, 2015 available 
at: 
http://www.eurointegr
ation.com.ua/experts/2
015/02/9/7030643/
3. Галецька Н. 
Антидискримінаційні 
розслідування: гостра 
необхідність змін 
Юридична газета, 
2015, доступно за 
посиланням: 
https://www.academia.
edu/12204616/Антидис
кримінаційні_розслід
ування_гостра_необхі
дність_змін
4. Галецька Н. 
Інновації & право 
[Електронний ресурс] 
/ Наталія Галецька // 
FSS Stories. – 2019. – 
Режим доступу до 
ресурсу: 
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навчання ОП
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відповідає 
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му 
стандартом 
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освіти (або 

охоплює 
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Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН
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тактичному 
розрізах.

Продуктовий 
менеджмент та 
інновації

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Залік, 100-бальна система 
оцінювання

14. Вміти 
пояснити 
взаємозв’язок 
права з іншими 
суспільними 
явищами.

Право Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

4. Обґрунтовувати 
та управляти 
проектами, 
генерувати 
підприємницькі ідеї.

Поведінка споживача Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

1. Критично 
осмислювати, 
вибирати та 
використовувати 
необхідний 
науковий, 
методичний і 
аналітичний 
інструментарій 
для управління в 

Основи економіки для 
маркетологів

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання



непередбачуваних 
умовах. 
2. Ідентифікувати 
проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати 
методи їх 
вирішення.
9. Вміти 
спілкуватись в 
професійних і 
наукових колах 
державною та 
іноземною мовами.

2. Ідентифікувати 
проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати 
методи їх 
вирішення.
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.
12. Вміти 
делегувати 
повноваження та 
керівництво 
організацією 
(підрозділом).

Маркетингові 
дослідження

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

3. Проектувати 
ефективні системи 
управління 
організаціями.
8. Застосовувати 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення та 
інформаційні 
системи для 
вирішення задач 
управління 
організацією.
10. 
Демонструвати 
лідерські навички 
та вміння 
працювати у 
команді, 
взаємодіяти з 
людьми, впливати 
на їх поведінку для 
вирішення 
професійних задач.

Дизайн мислення Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Залік, 100-бальна система 
оцінювання

6. Мати навички 
прийняття, 
обґрунтування та 
забезпечення 
реалізації 
управлінських 
рішень в 
непередбачуваних 

Фінанси Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Залік, 100-бальна система 
оцінювання



умовах, враховуючи 
вимоги чинного 
законодавства, 
етичні міркування 
та соціальну 
відповідальність.
11. Забезпечувати 
особистий 
професійний 
розвиток та 
планування 
власного часу.

5. Планувати 
діяльність 
організації в 
стратегічному та 
тактичному 
розрізах.

Управління продажем 
та збутом

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Залік, 100-бальна система 
оцінювання

3. Проектувати 
ефективні системи 
управління 
організаціями.
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.
12. Вміти 
делегувати 
повноваження та 
керівництво 
організацією 
(підрозділом).
13. Вміти 
планувати і 
здійснювати 
інформаційне, 
методичне, 
матеріальне, 
фінансове та 
кадрове 
забезпечення 
організації 
(підрозділу).

Лідерство Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

1. Критично 
осмислювати, 
вибирати та 
використовувати 
необхідний 
науковий, 
методичний і 
аналітичний 
інструментарій 
для управління в 
непередбачуваних 
умовах.
3. Проектувати 

Бізнес як система Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання



ефективні системи 
управління 
організаціями.

9. Вміти 
спілкуватись в 
професійних і 
наукових колах 
державною та 
іноземною мовами

Експерти командної 
роботи

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Залік, 100-бальна система 
оцінювання

2. Ідентифікувати 
проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати 
методи їх 
вирішення

Основи маркетингу Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Залік, 100-бальна система 
оцінювання

9. Вміти 
спілкуватись в 
професійних і 
наукових колах 
державною та 
іноземною мовами.

Наука сторітелінгу Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Залік, 100-бальна система 
оцінювання

 


