
Пропозиції стейкхолдерів щодо оптимізації освітньої програми 

«ЕКОНОМІКА» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

спеціальності 051 «Економіка» 

 

Автор Зміст пропозиції Рішення проєктної групи 

Олена ЖУКОВА, 

директор ТОВ 

«ЕВЕРС» 

Запропонували додати 

дисципліни, що розвивають 

софтскілз, що зможуть 

забезпечити теоретичну 

підготовку та сформувати 

основні універсальні уміння 

(Soft Skills) студентів, що 

слугуватимуть підґрунтям для 

їх подальшої науково-

дослідницької діяльності, 

сприятимуть формуванню 

професіоналізму та 

поглибленню психологічних 

знань про себе самого і власні 

особистісні ресурси та 

можливості, підвищать 

конкурентоздатності на ринку 

праці, а також розвинуть їх 

лідерські здібності та 

організаційні вміння. 

Вирішили розробити курс 

«Універсальні (м’які) 

здібності (Soft Skills)» у 

якості вибіркового 

Олена ЖУКОВА, 

директор ТОВ 

«ЕВЕРС» 

Запропонували активніше 

залучати стейкхолдерів до 

освітнього процесу 

Розглянули питання про 

надання можливості 

викладати на умовах 

договору фахових дисциплін 

вільного вибору студентів 
Валерій АРТЕМЕНКО, 

директор «Черкаси-

Дніпро-Агро» 

Запропонував у рамках 

освітньої програми 

запровадити окремі дисципліни 

чи їх часткові елементи щодо 

кібербезпеки в економіці та 

бізнесі  

Вирішили просити 

відповідні кафедри 

розробити вказаний курс у 

якості вибіркового 

Олена ЖУКОВА, 

директор ТОВ 

«ЕВЕРС» 

Наголосив на актуальності 

вивчення студентами інтернет – 

маркетингу, як основи 

здійснення підприємницької 

діяльності. Запропонував 

розробити вказаний курс і 

виокремити його у самостійну 

дисципліну. 

Вирішили не розробляти 

окремого курсу, так як у 

дисципліні «Маркетинг» 

значна частина кредитів 

присвячена саме інтернет 

маркетингу і створення 

окремої дисципліни не є 

доцільним. 



Ніна 

ГАВРИШЕВСЬКА, 

директор ТОВ 

«ЛЮБАВА-ГРАЦІЯ» 

Запропонував запрошувати 

викладачів з інших ЗВО (не 

тільки українських) для 

гостьових лекцій. 

 

Розглянули питання про 

надання можливості 

викладати на умовах 

договору чи на громадських 

засадах. 
Віктор САДОВИЙ, 

генеральний директор 

ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» 

Запропонував сприяти 

внутрішній академічній 

мобільності. 

 

З метою регламентації 

академічної мобільності в 

Університеті розроблено та 

затверджено «Положення 

про академічну мобільність», 

яке встановлює загальний 

порядок організації 

академічної мобільності 

студентів Університету на 

території України та за 

кордоном. 
Віктор САДОВИЙ, 

генеральний директор 

ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» 

Запропонував, зважаючи на 

складну епідеміологічну 

ситуацію та велику вірогідність 

можливого дистанційного 

навчання студентів у 2021-2022 

навчальному році, перевірити 

на ефективність платформу 

онлайн навчання 

Викладачі максимально 

забезпечили студентів 

навчально-методичними 

розробками з дисциплін у 

модульному середовищі 

освітнього процесу КНУТД 

Дмитро 

БАТОРСЬКИЙ, 

завідувач 

виробництвом  ТОВ 

«Н.Д.Л.-ГРУП» 

Запропонував створити 

спеціалізовану лабораторію або 

передбачити використання 

виробничої бази партнерів 

(відповідно до укладених угод). 

На базі факультету створена 

навчальна лабораторія. 

Оптимізоване дидактичне 

забезпечення тематичних 

кабінетів та лабораторії.  

 


