
Таблиця результатів обговорення проекту освітньо-наукової програми 

підготовки здобувачів вищої освіти третього рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

№ Автор рекомендації Рекомендації / побажання стейкхолдерів Результат 

1 доц. Догадайло О.О., 

начальний навчальної 

частини ХНАДУ 

Необхідне збільшення обсягу освітньої складової 

програми з 40 кредитів до 45, що зумовлено 

необхідністю набуття глибинних знань зі 

спеціальності в обсязі 12 кредитів; оволодіння 

загальнонауковими (філософськими) 

компетентностями обсягом 4-6 кредитів; набуття 

універсальних навичок дослідника обсягом 6 

кредитів; здобуття мовних компетентностей - 6-8 

кредитів 

Набуло 

відобра-

ження в 

ОНП 

2 д.е.н. проф. 

Ложачевська О.М. 

Необхідно конкретизувати в назвах компонентів 

специфіку програми (транспорт та автомобільний 

транспорт: Теорія і методологія менеджменту на 

транспорті) та відкоригувати редакцію  ПРН 13. 

Здійснювати дослідження проблем у галузі 

менеджменту (замість економіки транспорту), 

розвитку і вдосконалення транспортної системи 

України, міжнародних транспортних коридорів, 

транспортно-логістичних систем 

Набуло 

відобра-

ження в 

ОНП 

3 Сукач Ю.О., випуск-

ниця аспірантури, 

стейкхолдер-

роботодавець 

Необхідне включення такого компоненту, як 

"Управління конкурентоспроможністю на 

автомобільному транспорті" до складу обов'язкових 

Набуло 

відобра-

ження в 

ОНП 

4 Гладка О.І., 

випускниця 

аспірантури 

Підтримка пропозицій щодо програмного 

результату навчання, пов’язаного з виявленням 

нових задач в сфері менеджменту на 

автомобільному транспорті та в логістиці, набуття 

навичок вибору оптимальних методів дослідження 

Набуло 

відобра-

ження в 

ОНП 

5 Федорова В.О., 

випускниця 

аспірантури 

Необхідне уточнення придатності випускників 

освітньої програми  до працевлаштування (переліку  

можливих посад); уточнення структурно-логічної 

схеми 

Набуло 

відобра-

ження в 

ОНП 

6 Літвін Ю.В., потен-

ційний роботодавець, 

директор ТОВ «Центр 

витратних матеріалів 

Необхідне набуття компетентностей щодо здатності 

до комплексного та системного управління 

діяльністю підприємств 

Набуло 

від обра-

ження в 

ОНП 

7 Овчаренко А.Г., 

здобувач вищої освіти 

Необхідне забезпечення набуття компетентностей 

щодо розвитку і вдосконалення транспортної 

системи України, зокрема транспортно-логістичних 

систем 

Набуло 

від обра-

ження в 

ОНП 

8 Кривенко Л.М., 

директор ТОВ «АТП-

16363» 

Необхідний програмний результат щодо здійснення 

досліджень проблем у сфері управління 

підприємствами транспорту. Стосовно компетен-

тності з розробки стратегічних документів розвитку 

систем на загальнодержавному та регіональному 

рівнях – вилучити, враховуючи специфіку програми 

– підприємства автомобільного транспорту 

Набуло 

від обра-

ження в 

ОНП 

9 Степко О.І., директор 

ТОВ «Експрес» 

Необхідне акцентування уваги в меті освітньої 

програми на конкретну галузь – автомобільний 

транспорт та транспортно-логістичні підприємства 

Набуло 

від обра-

ження в 

ОНП 

 


