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Терміни громадського обговорення ОП 23.02.2020 – 15.04.2020 

 

ПІБ  

стейкхолдера 

Категорія 

(НПП, робото-

давець, 

здобувач  

освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, 

займана посада 

(місце роботи) 

До якого 

розділу ОП 

пропонуют

ься зміни 

Попередня 

редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція 

розділу ОП 

Примітки  

Хаджинов І.В. Роботодавець, 

НПП 

Доктор 

економічних 

наук, 

професор, 

проректор з 

наукової 

роботи 

І ПРН. 

Опанування 

іноземної мови 

в обсязі, 

достатньому 

для 

представлення 

та 

обговорення 

результатів 

своєї наукової 

роботи 

іноземною 

мовою в усній 

та 

письмовій 

формі. 

ПРН. Вільно 

презентувати та 

обговорювати 

результати 

досліджень, наукові 

та прикладні 

проблеми 

економіки 

державною та 

іноземною мовами, 

кваліфіковано 

відображати 

результати 

досліджень у 

наукових 

публікаціях. 

ПРН. Вільно 

презентувати та 

обговорювати 

результати 

досліджень, наукові 

та прикладні 

проблеми економіки 

державною та 

іноземною мовами, 

кваліфіковано 

відображати 

результати 

досліджень у 

наукових 

публікаціях. 

враховано 



ПІБ  

стейкхолдера 

Категорія 

(НПП, робото-

давець, 

здобувач  

освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, 

займана посада 

(місце роботи) 

До якого 

розділу ОП 

пропонуют

ься зміни 

Попередня 

редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція 

розділу ОП 

Примітки  

Скальський 

В.В. 
Роботодавець  

 
Голова 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністрації 

І 

 
- Збільшити увагу на  

регіональний фокус 

реалізації ОНП 

- Буде 

враховано у 

науковій 

складовій 

ОНП при 

визначенні 

тематики 

досліджень 

здобувачів 

вищої освіти 
Амоша О.І. Роботодавець  

 
Директор 

Інституту 

економіки  

промисловості 

НАН України 

(м. Київ), 

академік НАН 

України 

І, 
особливост

і програми 

Зазначено 3 

особливості 

ОНП 

Додати «Набуття 

здобувачами 

експертної 

компетентності на 

основі досвіду та 

практики 

експертної 

діяльності в сфері 

економіки 

викладачів та 

наукових 

керівників» 

Додано четверту 

запропоновану 

особливість ОНП 

враховано 

 

 

 

 



ПІБ  

стейкхолдера 

Категорія 

(НПП, робото-

давець, 

здобувач  

освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, 

займана посада 

(місце роботи) 

До якого 

розділу ОП 
пропонуют

ься зміни 

Попередня 

редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція 

розділу ОП 
Примітки  

- 

(опитування 

проводилося 

анонімне) 

Здобувач  

освіти 
Здобувачі 

вищої освіти, 

що навчаються 

за ОНП 

«Економіка» 

2016-2018 рр. 

вступу 

І,ІІ - Додати СК 

«Здатність до 

використання 

новітніх 

інноваційних 

технологій та 

спеціального 

програмного 

забезпечення для 

проведення 

дослідження» 

- Буде 

враховано в 

межах СК 

03 та 

освітньої 

компоненти 

«Економічна 

аналітика та 

інформаційн

і технології» 

 

 

Завідувач кафедри                                                        О.А. Дороніна  

Секретар                                                                        Л.М.Лисяна 

 


