
Моніторинг урахування пропозицій стейкхолдерів 
за ОНП «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

 

№ Категорія 
стейкхолдерів 

ПІБ, посада, установа 
(організація, 
підприємство) 

Дата надання 
пропозиції, документ Зміст пропозиції 

Рішення щодо 
врахування 
пропозиції 

1 Здобувачі 
вищої освіти 

Мельнік А.В., 
Денисенко К.С., 

ЦНТУ 

Протокол 
розширеного 

засідання кафедри 
економіки та 

підприємництва, №11, 
від 16 травня 2019 р. 

Додати до ОНП дисципліни 
«Статистичні методи обробки 

даних», «Соціальна 
відповідальність бізнесу», 
«Економічна діагностика» 

Дисципліни 
включено до складу 

вибіркових, 
відповідають 
програмних 
результатам 

навчання ПР04, 
ПР08 

2 Інші 
стейкхолдери 

Баланенко М.О., 
Голова Федерації 
професійних спілок 
Кіровоградської 

області 

Протокол 
розширеного 

засідання кафедри 
економіки та 

підприємництва, №11, 
від 16 травня 2019 р. 

У змісті ОНП передбачити 
вивчення нормативної 

дисципліни «Сучасна теорія 
соціально-трудових 

відносин» та вибіркової 
дисципліни «Соціальна 
відповідальність бізнесу» 

Враховано в ОНП 

3 Роботодавці, 
інші 

стейкхолдери 

Соломаха С.Г., 
заступник директора 

департаменту 
економічного 

розвитку і торгівлі 
Кіровоградської ОДА; 
Гавриленко О.А., 

Протоколрозширеного 
засідання кафедри 

економіки, 
менеджменту та 
комерційної 

діяльності, №14, від 23 
травня 2019 р. 

Доцільність запровадження 
вибіркової навчальної 

дисципліни «Управління 
місцевим економічним 

розвитком». 
Необхідність актуалізації 
практичної складової 

Дисципліну 
включено до складу 

вибіркових. 
Посилено 

практичну складову 
викладання 
дисципліни 



директор Агенції 
регіонального 
розвитку 

Кіровоградської 
області 

викладання дисципліни 
«Проектний менеджмент». 

«Проектний 
менеджмент» 

 

4 Студентське 
самовряду-

вання 

Платонова А.С., 
Голова студентської 

ради ЦНТУ 

Протоколрозширеного 
засідання кафедри 

економіки, 
менеджменту та 
комерційної 

діяльності, №14, від 23 
травня 2019 р. 

Більш активне застосування 
інтерактивних методів 

навчання під час вивчення 
навчальної дисципліни 

«Англійська мова за 
профілем наукової 
спеціальності» 

Враховано в ОНП 

5 Академічна 
спільнота 

Сторожук О.В., к.е.н., 
доц. кафедри 
економіки, 

менеджменту та 
комерційної 

діяльності ЦНТУ 

Протоколрозширеного 
засідання кафедри 

економіки, 
менеджменту та 
комерційної 

діяльності, №14, від 23 
травня 2019 р. 

Розширити каталог 
вибіркових дисциплін, 
включити до нього 

дисципліни «Технології 
мотиваційного менеджменту 
в управлінні підприємством», 

«Обліково-аналітичне 
забезпечення управлінської 

діяльності» 

Каталог вибіркових 
дисциплін 
розширено 

6 Академічна 
спільнота 

Орлик В.М., д.іст.н., 
проф., завідувач 

кафедри суспільних 
наук, інформаційної та 

архівної справи 

Протоколрозширеного 
засідання кафедри 

економіки, 
менеджменту та 
комерційної 

діяльності, №14, від 23 
травня 2019 р. 

Запровадити курс 
«Практична риторика в 
професійній діяльності» 

Курс запроваджено 



7 Академічна 
спільнота 

Липчанський В.О., 
к.п.н., доц., Голова 

профбюро факультету 
економіки та 

менеджменту ЦНТУ 

Протоколрозширеного 
засідання кафедри 

економіки, 
менеджменту та 
комерційної 

діяльності, №14, від 23 
травня 2019 р. 

За проханням профспілки 
освітян області 

запропоновано вивчення 
аспірантами вибіркової 
дисципліни «Соціальна 

відповідальність бізнесу» та 
підкреслив важливість 
збереження нормативної 

дисципліни «Сучасна теорія 
соціально-трудових 

відносин»  

Дисципліну 
включено до складу 

вибіркових 
 

8 Академічна 
спільнота 

Семикіна М.В., д.е.н., 
проф., завідувач 

кафедри економіки та 
підприємництва 

ЦНТУ, гарант ОНП 

Протокол 
розширеного 

засідання кафедри 
економіки та 

підприємництва, №11, 
від 16 травня 2019 р. 

На основі вивчення досвіду 
міжнародного стажування 
докторанта Анни Пасєки в 
Університеті прикладних 
наук у м. Хахенбург 

(Німеччина) запропоновано 
передбачити у змісті ОНП 
підвищення рівня володіння 
аспірантами іноземними 

мовами та інформаційними 
технологіями для кращих 

презентацій своїх досліджень 
та продовжити практику 

англомовних круглих столів 
молодих науковців 

Враховано в ОНП 

9 Роботодавці, 
інші 

Кримська Н.М., 
заступник директора 

Протокол 
розширеного 

Відзначено необхідність 
урахування у програмних 

Враховано в ОНП 



стейкхолдери департаменту 
соціального захисту 

населення 
Кіровоградської ОДА  

засідання кафедри 
економіки та 

підприємництва, №11, 
від 16 травня 2019 р. 

результатах навчання 
людиноцентричного підходу 
та обов’язкового вивчення 

методів регулювання 
соціально-трудових відносин 
і механізмів забезпечення 
соціальної відповідальності 

бізнесу 
10 Роботодавці Матієнко С.С., 

інженер з економіки та 
організації 

виробництва ПАТ 
НВП «Радій»  

Протокол 
розширеного 

засідання кафедри 
економіки та 

підприємництва, №11, 
від 16 травня 2019 р. 

Відзначено доцільність 
вивчення здобувачами 

економічної діагностики і 
обліково-аналітичних засад 
управлінської діяльності, що 

є корисним з позицій 
розвитку навичок аналізу та 
прогнозування сучасних 

економічних явищ, розробки 
науково-обґрунтованих 

пропозицій. 

Враховано в ОНП 

11 Академічна 
спільнота 

Запірченко 
Л.Д., к.е.н., доц. 

кафедри економіки та 
підприємництва 

ЦНТУ 

Протокол 
розширеного 

засідання кафедри 
економіки та 

підприємництва, №11, 
від 16 травня 2019 р. 

Запропоновано посилити 
прикладний характер 

підготовки аспірантів за 
рахунок вивчення методів 
економічного аналізу, 
виробничої логістики 

Дисципліни 
«Економічна 
діагностика», 
«Виробнича 
логістика» 

включено до складу 
вибіркових 

12 Роботодавці Паливода А.А., 
заступник міського 

Протокол 
розширеного 

Запропоновано розглянути 
можливість включення до 

Дисципліни «Ринок 
фінансових послуг», 



голови з питань 
діяльності виконавчих 

органів ради, 
Міська рада міста 
Кропивницького 

засідання кафедри 
економіки, 

менеджменту та 
комерційної 

діяльності, №14, від 23 
травня 2019 р. 

складу ОНП дисциплін, які б 
забезпечували більш широкі 
можливості для опанування 
знань з питань фінансового 

забезпечення територіального 
розвитку та проблем 

фінансування 

«Інноваційний 
розвиток фінансової 
системи» включено 

до складу 
вибіркових 

 

13 Роботодавці Смутчак З.В.,к.е.н., 
доц. кафедри 
менеджменту, 

економіки та туризму, 
Льотна академія 
Національного 
авіаційного 
університету 

Протокол 
розширеного 

засідання кафедри 
економіки та 

підприємництва, №11, 
від 16 травня 2019 р. 

Впровадження англомовного 
курсу викладання навчальних 

дисциплін за ОНП 

На даний час не 
впроваджено, 
здійснюється 
підготовка 
навчально-
методичного 
забезпечення 

14 Роботодавці, 
інші 

стейкхолдери 

Хачатрян Т.С., голова 
Громадської ради при 
Кіровоградській ОДА 

Протоколрозширеного 
засідання кафедри 

економіки, 
менеджменту та 
комерційної 

діяльності, №14, від 23 
травня 2019 р. 

Надано пропозиції, 
спрямовані на посилення у 
рамках реалізації даної 
програми компонентів, 

спрямованих на формування 
здатності до організації 
взаємодії ключових 

стейкхолдерів в регіоні 

До складу 
дисципліни 
«Соціальна 

відповідальність 
бізнесу» включено 
тему  «Соціальна 
відповідальність 

людини, держави та 
інститутів 

громадянського  
Суспільства» 

15 Роботодавці, 
інші 

Короб С.М., заступник 
голови ГО «Комітет 

Протоколрозширеного 
засідання кафедри 

Запропоновано більш широке 
використання під час 

Рекомендації 
враховано, 



стейкхолдери сприяння розвитку 
інформаційного 
суспільства» 

економіки, 
менеджменту та 
комерційної 

діяльності, №14, від 23 
травня 2019 р. 

освітнього і наукового 
процесів сучасних 
інформаційно-

комунікаційних технологій, 
дистанційних засобів зв’язку   

застосовуються 
сучасні засоби 

проведення онлайн 
заходів, зокрема, на 
основі платформи 

ZOOM 
16 Здобувачі 

вищої освіти 
Орлик М.В., ЦНТУ Протоколрозширеного 

засідання кафедри 
економіки, 

менеджменту та 
комерційної 

діяльності, №14, від 23 
травня 2019 р. 

Запропоновано розширити 
можливості вивчення 

здобувачами вищої освіти 
інших іноземних мов, не 

лише англійської (німецької, 
французької, польської) 

Дисципліну 
«Німецька мова» 

включено до складу 
вибіркових. 

Розглядаються 
можливості 

викладання інших 
мов країн ЄС 

 
 


