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ПІБ 

стейкхолдера 

Категорія 

(НПП, робото- 

давець, 

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 

Черних Г.В. роботодавець керівник Розділ ІІ ОК «Статистичне замінити дисципліну ОК «Моделювання та  
  сектору  моделювання та «Статистичне моделювання аналіз даних» 
  кредитних  прогнозування» та прогнозування» на  

  справ ПАТ   «Моделювання та аналіз  

  «ПУМБ»   даних»  

Співак І.В. роботодавець начальник Розділ ІІ ОК «Ринок Посилення інноваційної Запровадити ОК «Ринок  
  відділу аналізу  фінансових складової для ЗВО, які фінансових послуг та 
  міжнародної  послуг» навчаються в магістратурі, а інновації», ОК 
  економіки   також набуття навичок «Системи управління 
  Департамент   системних підходів до ризиками у сфері 
  монетарної   управління ризиками в фінансів» 
  політики та   фінансовій сфері  

  економічного   потребують впровадження  

  аналізу   відповідних освітніх  

  Національного   компонентів  

  банку України     

Мартьянов М.П. роботодавець заступник Розділ І Відсутність Посилити регіональний «Під час формулювання  



 

 
 

  директора – 

начальник 

управління 

стратегічного 

розвитку 

департаменту 

економіки і 

інвестицій 

міської ради, 

секретар 

комісії 

 регіонального 

контексту в 

профілі ОП 

контекст та зробити 

особливістю ОП 

освітніх компонентів 

(викладання дисциплін, 

організації виробничої 

практики, 

формулювання 

тематики та проведення 

наукових досліджень) 

враховано регіональний 

контекст» 

 

Примак О. Роботодавець Менеджер по 

персоналу банк 

Credit Agricole 

Розділ1 Доповнення 

загальних 

компетентностей 

Доречно було би ввести 

компетенцію «здатність 

бути діяльним та 

креативним, адаптуватися в 

нових умовах» 

Наявні в ОП 

компетентності в 

сукупності покривають 

означені пропозиції 

 

Сосновський О. Роботодавець та 

випускник 

Керівник 

департаменту 

СК УПСК 

Розділ ІІ Всі професійні 

дисципліни 

викладаються 

українською 

мовою 

Запровадити викладання 

професійних дисциплін 

англійською мовою 

(«Anti-crisis Financial 

management»), що поглибить 

англомовну підготовку ЗВО, 

дозволить посилити мовні 

компетентності, 

використання англомовної 

фахової термінології. 

Посилити в україномовних 

курсах окремі лекції темами 

англійською мовою 

Запровадити викладання 

професійних дисциплін 

англійською мовою 

(«Anti-crisis Financial 

management») 

 

Васильченко С., 

Демьохін В. 

випускники Аналітики 

KPMG 

Лемешко М., 

Бершадський А. 

випускники Вінницька 

Міська Рада, 

Департамент 

економічного 

розвитку 

 


