
 

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів 
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
на освітньо-професійну програму «Бізнес-адміністрування» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти 

Період громадського обговорення освітньої програми – з 10 березня 2022 р. по 10 квітня 2022 р. 
 

Категорія 
стейкхолдерів 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

Місце роботи 
(навчання), посада 

 
Зміст пропозиції(-й) та її (їх) обґрунтування 

 
Примітка про врахування / неврахування 

Академічна 
спільнота 

Зось-Кіор 
Микола 
Валерійович 
 

Професор кафедри  
менеджменту ім. 
І.А. Маркіної 
Полтавського 
державного 
аграрного 
університету 

Враховуючи необхідність формування 
ефективної взаємодії бізнес-організацій, 
громадського сектору та держави 
рекомендовано включення до навчального 
плану ОПП освітньої компоненти, що 
забезпечить отримання здобувачами 
відповідних компетенцій.   

Пропозицію враховано 
До переліку вибіркових дисциплін, що 
формують професійні компетентності, 
введено ОК «GR-менеджмент», метою якої 
є оволодіння сучасними концепціями 
управління компанією з позиції соціально-
орієнтованого менеджменту та маркетингу, 
методами аналізу та оцінки корпоративної 
соціальної відповідальності компанії та 
взаємодії з державними (суспільними) 
структурами; введення в сферу сучасних 
знань про управління взаємовідносинами 
бізнесу та громадського сектору з 
державою. 

Представник 
роботодавців 

Абдул Ольга 
Миколаївна 

Провідний інспектор з 
кадрів ТОВ «Ді-Стар 
Трейд» 

Враховуючи останні події в країні, пов`язані з 
епідемією COVID-19 та військовою агресією 
РФ доцільно було б розширити можливості 
для ЗВО щодо отримання знань з питань life-
managеment. 

Пропозицію враховано 
До переліку питань, які розглядаються під 
час проведення тренінгу «Розвиток 
креативності як чинник успіху» введено 
окрему тему з life-management і розпочато 
підготовку окремого курсу Life-management 
який буде запропоновано ЗВО на 
наступний навчальний рік у переліку 
вибіркових дисциплін 



Здобувач вищої 
освіти 

Власенко 
Дар`я 
Сергіївна 

Здобувач другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за 
освітньо-професійною 
програмою 073 
«Бізнес-
адміністрування» 

Доцільно було б розширити «soft-skills» 
здобувачів та внести до ОПП освітню 
компоненту, що пов`язана з  розвитком 
особистісних якостей, дозволить сформувати 
та розвинути навички мистецтва управління.  

Пропозицію враховано 
До переліку вибіркових дисциплін, що 
формують професійні компетентності, 
введено дисципліну «Тренінг «Мистецтво 
менеджменту з елементами акторської 
майстерності», що дозволяє сформувати та 
розвинути навички мистецтва менеджменту 
з елементами акторської майстерності у 
студентів, як особистісно-професійну 
властивість, виявляти, генерувати і 
впроваджувати практики 
 мистецтва менеджменту в професійну 
діяльність, оскільки на сучасному етапі 
розвитку суспільства мистецтво 
менеджменту є важливим складником 
професійної реалізації особистості. 

Випускник 
програми 

Ніджат 
Гурбанов 

випускник 
спеціальності 
«Менеджмент» 
освітньо-професійної 
програми «Бізнес-
адміністрування» 
ПУЕТ (2020 р.), 
менеджер з логістики 
компаніі “VELIEV” 
LLC (Баку, 
Азербайджан) 

Доцільно було б розширити знання ЗО з 
питань академічної доброчинності 

Пропозицію враховано 
До переліку завдань програми 
переддипломної виробничої практики 
внесено завдання з питань дотримання 
принципів академічної доброчинності та 
проходження процедури перевірки 
кваліфікаційної роботи на предмет 
академічного плагіату  

 
 


