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ПІБ 

стейкхолдера 

Категорія (НПП, 

роботодавець, 

здобувач освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене звання, 

займана посада (місце 

роботи) 

До якого розділу ОП 

пропонуються зміни 

Попередня редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція розділу ОП Примітки  

Марченко В.А. Роботодавець Кандидат 

економічних 

наук/старший 

науковий 

співробітник, 

завідувач лабораторії 

економіки та 

маркетингу інновацій 

Інституту 

тваринництва НААН 

України  

2. Перелік компонент 

освітньо-професійної 

програми та їх логічна 

послідовність 

 

 Збалансування 

до потреб ринку 

праці вибіркової 

компоненти в 

частині тих 

дисциплін, які 

становлять 

основу для 

формування 

сучасного 

професійного 

світогляду 

випускника, 

зокрема 

дисциплін 

підприємницько-

го та фінансово-

облікового 

спрямування 

  

Сілін Є. В. Роботодавець Староста 

Краснокутської 

селищної ради 

Богодухівського 

1. Профіль освітньо-

професійної програми 

/ Характеристика 

освітньо-професійної 

Особливості 

програми: Програма 

підвищує рівень 

кваліфікації бакалавра 

Слід розширити 

можливості 

участі в 

академічному 

Особливості програми: 
Програма підвищує рівень 

кваліфікації бакалавра 

менеджменту у галузі 

Ураховано 



ПІБ 

стейкхолдера 

Категорія (НПП, 

роботодавець, 

здобувач освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене звання, 

займана посада (місце 

роботи) 

До якого розділу ОП 

пропонуються зміни 

Попередня редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція розділу ОП Примітки  

району Харківської 

області 

програми  менеджменту у галузі 

управління 

організаціями та 

розвитку сучасного 

менеджменту. (…) 

 

обміні 

здобувачів з 

іншими 

країнами, 

особливо 

країнами ЄС  

управління організаціями 

та розвитку сучасного 

менеджменту. (…) 

Програма передбачає 

можливості 

короткострокових 

академічних стажувань за 

кордоном. 

Онегіна В.М. НПП Доктор економічних 

наук/професор, 

завідувач кафедри 

економіки та 

маркетингу 

Харківського НТУСГ 

ім. Петра Василенка 

1. Профіль освітньо-

професійної програми 

/ Предметна область, 

галузь знань, 

спеціальність 

Інструментарій та 

обладнання: сучасне 

інформаційно-

комунікаційне 

обладнання, 

інформаційні системи 

та програмні продукти, 

що застосовуються в 

менеджменті. 

Забезпечення 

проведення 

навчальних 

курсів сучасними 

інтерактивними 

засобами. 

Інструментарій та 

обладнання: сучасне 

інформаційно-

комунікаційне обладнання, 

інформаційні системи та 

програмні продукти, що 

застосовуються в 

менеджменті, інтерактивні 

засоби навчання. 

ураховано 

 
 
 

                                                   Завідувач кафедри 

менеджменту і адміністрування   О. ГУТОРОВ 

 

     Секретар                        М. ЯРУТА 

 


