
Результати обговорення пропозицій стейкхолдерів при корегуванні змісту навчання за освітньо-науковою 

програмою «Економіка» (освітній ступінь –- доктор філософії) спеціальності 051 Економіка 

 

Пропозиція Протокол 

засідання 

стейкходдерів 

освітньо-

наукової 

програми, 

відгук 

Результати обговорення 

Декан факультету менеджменту Інституту 

економіки НТУ «ДП», проф. Бардась А.В. зробив 

наголос про обов’язково дотримання 

здобувачами положень Кодексу академічної 

доброчесності НТУ «Дніпровська політехніка» 

Такий стандарт університету містить сукупність 

принципів та правил поведінки майбутніх 

докторів філософії, що спрямовані на 

формування відповідальної особистості, 

спроможної здійснювати науково-професійну 

діяльність, дотримуючись етичних та правових 

норм. 

Пропозиції на 

засіданні 

(протокол 

№1 від 

22.01.20). 

Здобувачі при підготовці наукових статей та 

дисертаційної роботи обов’язково здійснюють  

посилання на джерела інформації у разі 

використання відомостей та надають достовірні 

данні про джерела використаної інформації; 

застосовують інформаційні технології перевірки 

результатів досліджень на плагіат. 

 

Доц. каф. економіки та економічної 

кібернетики НТУ «ДП» Чуріканова О.Ю. 

запропонувала розширити можливості 

здобувачів щодо ознайомлення з сучасними 

напрямами електронної економіки та підсилити 

практичну компоненту підготовки аспірантів з 

Пропозиції на 

засіданні 

(протокол 

№1 від 

22.01.20). 

В навчальний план введено вибіркові 

дисципліни «Моделювання та прогнозування 

соціально-економічних систем», «Сучасні напрями 

електронної економіки». 

 



моделювання та прогнозування розвитку 

соціально-економічних систем. 

Зам. начальника відділу поширення 

інформації, комунікацій із користувачами та 

громадськістю (Головне управління статистики у 

Дніпропетровській області) 

Кириченко О.О. запропонувала в умовах 

необхідності впровадження активної 

комунікативної політики при кризових явищах в 

економіці більш детально розглядати питання 

щодо механізмів подолання комунікативних 

бар’єрів в професійній діяльності здобувачів. 

Пропозиції на 

засіданні 

(протокол 

№1 від 

22.01.20). 

Враховано в змісті вибіркової дисципліни 

«Комунікації в економічній сфері» (лекція: тема 

5. Комунікативні бар’єри в економічній 

діяльності). 

Начальник відділу поширення інформації, 

комунікацій із користувачами та громадськістю 

(Головне управління статистики у 

Дніпропетровській області) Вергун Л.М. надала 

пропозицію щодо застосування при підготовці 

здобувачів та виконанні наукових досліджень 

використовувати методики аналізу, вияву та 

визначення резервів суб’єктів економічної 

діяльності, що застосовують фахівці Головного 

управління статистики. 

Пропозиції на 

засіданні 

(протокол 

№1 від 

22.01.20). 

Враховано в змісті вибіркової дисципліни 

«Економічна діагностика» (лекція: тема 

7. Діагностика виробничого потенціалу суб’єктів 

економічної діяльності»). 

Здобувач 2 курсу аспірантури НТУ «ДП» 

Варфоломєєв М.О. надав пропозицію щодо 

поглиблення теоретичних знань про глобальні 

аспекти сучасного економічного розвитку країни 

та світу, розширення уяви про зміни в 

інституціональному середовищі соціально-

Пропозиції на 

засіданні 

(протокол 

№1 від 

22.01.20). 

В навчальний план введено вибіркові 

дисципліни «Глобальні аспекти сучасного 

економічного розвитку», «Інституціональне 

середовище соціально-економічних систем». 



економічних систем розвинутих європейських 

країн. 

Ректор Дніпровського державного 

технічного університету О.М. Коробочка вважає, 

що заміна назви «Викладацька практика» на 

«Педагогічну практику» та у зв’язку з цим 

розширення її змісту формує не тільки уміння 

викладання навчальних дисциплін, але, що 

важливо, також сприяє підвищенню якості 

навичок педагогічної роботи. 

Пропозиції на 

засіданні 

(протокол 

№1 від 

22.01.20). 

В навчальному плані підготовки здобувачів на 

2019/2020 назва практики лишилась без зміни, але 

в проєкті ОП на 2020/2021 врахована пропозиція 

щодо зміни назви. 

 

 

 

Гарант освітньо-наукової програми                                                            Пилипенко Ю.І. 

 

 

 

 

 


