
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1 

засідання круглого столу зі стейкхолдерами 

щодо переглядуОНП «Економіка» 

підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 051 «Економіка» 

 

від 29.08.2016 

 

Присутні: Маслак О.І., Одінцов М.М., Воробйова Л.Д., Пирогов Д.Л., 

Гришко Н.Є., Квятковська Л.А., Іщенко С.В.,Воробйова К.О., Лозовик Д.Б., 

Безручко О.О., Пряхіна К.А., 

Роботодавці - Таловер В.А. – к.е.н, директор ТОВ «Віденський млин», Бала 

В.В. – к.е.н., директор ТОВ «Екотех-С», Ляшенко Н.Г. – секретар правління 

ПрАТ «Кредмаш», Яворський В.В. - директор ПрАТ «Кременчуцький завод 

технічного вуглецю», Бабіченко В.В. – д.е.н., заступник Голови Правління, 

начальник фінансово-економічного управління, Гинькут В.П. – керівник 

Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати). 

 
 

1. Розгляд та обговорення змісту і структури ОНП «Економіка» підготовки 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 

051 «Економіка» з урахуванням пропозицій стейкхолдерів 

 

СЛУХАЛИ: Зав. кафедрою економіки проф. Маслак О.І. про зміст і              

структуру ОНП «Економіка» підготовки здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» з урахуванням 

пропозицій стейкхолдерів 

Було доведено, що підготовка здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового рівня) у 2016 році буде розпочата за оновленою ОНП. В оновленій 

версії ОНП було враховано вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 

23 березня 2016 № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах)» щодо структури, змісту освітньої складової 

ОНП та співвідношення кредитів між блоками освітніх  компонент. 

Було винесено на обговорення відгук-рецензію на ОНП «Економіка» 

підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 051 «Економіка» від Запорізького національного університету (за 

підписом Горошкової Л.А.) із рекомендацією про внесення до переліку 

нормативних навчальних дисциплін дисципліну «Сучасні технології освітнього 

процесу», що буде сприяти впровадженню інноваційних форм навчання у 

педагогічну діяльність. 

За рекомендаціям стейкхолдерів освітньо-наукова програма підготовки  

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 

051 «Економіка» повинна бути орієнтована на забезпечення потреб 

промислових  підприємств,  установ  та організацій регіону в наукових кадрах,  



 


