
витяг
із протоколу № 4

засідання Науково-методичного об'єднання з 
з маркетингу, менеджменту і публічного управління та адміністрування

м. Київ 11 квітня 2019 року

Присутні:
Дубае Ростислав Григорович (голова НМО), доктор економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри менеджменту Інституту економіки та менеджменту;
Аль-Тмейзі Аліна Юріївна, кандидат економічних наук, завідувач 

кафедри маркетингу Інституту економіки та менеджменту;
Кутліна Ірина Юріївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

маркетингу Інституту економіки та менеджменту;
Семененко Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту Інституту економіки та менеджменту;
Зубков Руслан Сергійович, доктор економічних наук, професор кафедри 

підприємництва, управління та адміністрування Миколаївського 
міжрегіонального інституту розвитку людини;

Шафранова Катерина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту та туризму Житомирського економіко-гуманітарного 
інституту;

Долинський Сергій Вікторович, кандидат економічних наук, викладач 
кафедри економіки та менеджменту Карпатського інституту підприємництва;

Дробот Ярослав Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри економіки та менеджменту Дніпровської філії;

Швед Вадим Валерійович, кандидат економічних наук, доцент, професор 
кафедри бізнесу та права Вінницького соціально-економічного інституту;

Черненко Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри права та соціально-економічних відносин 
Кіровоградського інституту розвитку людини;

Припута Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, викладач 
Васильківського коледжу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
2. Про погодження освітньо-професійних програм та навчальних планів 

на 2019-2020 н.р.

II. СЛУХАЛИ:

Голову НМО Дубаса Р.Г. про погодження освітньо-професійних програм 
та навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Публічне управління та адміністрування» і «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» освітніх рівнів «молодший спеціаліст», 
«бакалавр», «магістр» на 2019-2020 н.р.

Дубае Р.Г. відмітив, що освітньо-професійні програми підготовки 
фахівців були розроблені відповідними проектними групами, де було враховано



вимоги стандартів МОН України та внутрішніх нормативних документів, 
зокрема внесено пропозиції представників роботодавців, здобувачів вищої 
освіти та інших стейкхолдерів. У разі відсутності відповідних стандартів вищої 
освіти розробка 01111 відбувалася на основі затверджених Тимчасових 
стандартів Університету «Україна». В той же час проекти навчальних планів 
обговорювалися на засіданнях відповідних випускових кафедр/циклових 
комісій і були сформовані у відповідності до представлених освітньо- 
професійних програм.

Доповідач представив проекти освітньо-професійних програм та 
навчальних планів на 2019-2020 н.р. і запропонував їх рекомендувати до 
затвердження на Вченій раді Університету.

УХВАЛИЛИ:

Погодити та рекомендувати до затвердження на Вченій раді Університету 
освітньо-професійні програми та навчальні плани підготовки фахівців 
спеціальностей «Менеджмент», «Маркетинг», «Публічне управління та 
адміністрування» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітніх 
рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «магістр» на 2019-2020 н.р.

Г олова НМО Р.Г. Дубас


