
Протокол круглого столу 

з обговорення проекту ОПП «Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг 

другого ( магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління і 

адміністрування», що вводиться в освітній процес з вересня 2020 року 

26 лютого 2020 року 

                  

       Для участі у круглому столі зареєструвалися 32 учасника, з яких: 

 19 – викладачі та аспіранти кафедри маркетингу підприємництва і торгівлі: 

Лагодієнко В.В., Мардар М.Р., Голубьонкова О.О., Лозовська Г.М., Черевата 

Т.М., Євтушок О.В., Соколюк К.Ю., Бахчиванжи Л.А., Брайко М.Г.,  

Голодонюк О.М., Донець Л.Я., Памбук С.А., Агунова Л.В., Кручек О.А., 

Значек Р.Р., Мунтян І.В., Мільчева В.В., Ковалів І.О., Долинська О.О.  

7 – стейкхолдери  – представники державних органів влади та потенційні 

роботодавці: директор департаменту економічної політики та стратегічного 

планування Одеської обласної державної адміністрації Радулов Д.Д., голова 

районної державної адміністрації Роздільнянського району Приходько С.М., 

виконавчий директор ПрАТ «Одеса винпром» Маслєнков Д.М., заступник 

генерального директора ТОВ «КОШ 1» Соловйова В.В.,   РРС спеціаліст 

рекламної компанії Іnweb Жихарєва Н.О., директор з маркетингу компанії 

Woman Insight Горбунов Д.В., інтернет-маркетолог компанії  Nektony  

Лєнкова О.А. 

6 – студенти другого (магістерського) рівня та бакалаврського рівня ОПП 

«Маркетинг», голова і члени студентської ради факультету Менеджменту, 

маркетингу і логістики: Струц Є., Фасоля Г.С. (студентка 1-го року навчання 

заочної форми, провідний фахівець компанії ТОВ «Ламан Шипінг»), 

Войчишенко Я., Радіонова А., Бондарчук Д., Мироненко Б. 

СЛУХАЛИ: гаранта освітньо-професійної програми професора, д.е.н. 

Лагодєнка В.В., який охарактеризував мету, завдання і зміст 

ОПП«Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг другого ( магістерського) 

рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування», що вводиться в 

освітній процес з вересня 2020 року та зміни, які внесені в ОПП порівняно з 

освітньою програмою, що введена в навчальний процес у 2019 -2020 

навчальному році. Оголошено зміст наданих рецензій з боку роботодавців та 

думку інших стейкхолдерів щодо змісту ОПП. 



СЛУХАЛИ:  члена робочої групи ОПП «Маркетинг» доцента, к.е.н. 

Лозовську Г.М., яка повідомила, що в проекті освітньої програми робиться 

акцент на компетентності та програмні результати навчання, які відповідають 

вимогам маркетингового управління в підприємствах харчової, переробної 

промисловості та закладах рекреаційної сфери і комерційного сектора 

економіки, що, безумовно, має сприяти підвищенню рівня якості підготовки 

управлінських кадрів у сфері маркетингового управління та рівня 

затребуваності випускників освітньої програми з боку роботодавців 

вищезазначених галузей. 

СЛУХАЛИ: члена робочої групи ОПП «Маркетинг» к.е.н., доцента  

Голубьонкову О.О., яка ознайомила учасників круглого столу з результатами 

опитування здобувачів вищої освіти, випускників, навчально-педагогічних 

працівників кафедри та роботодавців що до змісту ОПП та пропозицій щодо 

її удосконалення. 

СЛУХАЛИ: директора департаменту економічної політики та стратегічного 

планування Одеської обласної державної адміністрації Радулова Д.Д., який 

повідомив, що проект освітньої програми розроблений у контексті стратегії 

регіонального розвитку на 2021-2027 рр., яка готується до затвердження 

Одеською обласною державною адміністрацією у березні 2020 р. Одним із 

стратегічних пріоритетів зазначеної стратегії висувається пріоритет 

експортно орієнтованої харчової індустрії, де провідна роль відводиться 

інноваційним технологіям, що розробляються в цій галузі ученими ОНАХТ, 

та маркетингу інновацій. Тому проект програми сприятиме підготовці 

затребуваних маркетологів в контексті як національної, так і регіональної 

стратегії. 

СЛУХАЛИ: голову районної державної адміністрації Роздільнянського 

району Приходько С.М., який відзначив, що для підприємств ринкового типу 

вкрай актуальним є запровадження сучасної концепції маркетингового 

управління, про що свідчить кадрова політика підприємств району  та 

потреба в управлінських кадрах, що володіють маркетинговими 

технологіями. Проект ОПП цілком відповідає потребам роботодавців та 

інших стейкхолдерів, а набір навчальних дисциплін цілком сприятиме 

набуттю компетентностей, які в проекті ОПП суттєво доповнені з огляду на 

регіональні стратегічні пріоритети. Також проект ОПП, що розроблена для 

введення з вересня 2020 року, слід оцінити як  такий, що демонструє 

оригінальність та суттєву відмінність від ОПП інших закладів вищої освіти 



регіону, оскільки орієнтований на маркетингову діяльність підприємств 

харчової, переробної, рекреаційної галузі. 

СЛУХАЛИ: директора з маркетингу компанії Woman Insight  Горбунова 

Д.В., випускника ОНАХТ, який відзначив, що в його професійній кар’єрі 

маркетолога визначальну роль відіграють ті базові знання, які отримані під 

час навчання в академії. Відзначив позитивні зміни, що відбулися в структурі 

ОПП порівняно з її попереднім варіантом 2019 р., зокрема розширений 

перелік компетентностей ті відповідних їм програмних результатів навчання. 

Також відзначено як  позитивні зміни розширення можливості вибору 

студентів щодо навчальних дисциплін, включених до вибіркового каталогу, з 

якого студенти мають можливість обирати й дисципліни інших освітніх 

програм, пов’язані з бухгалтерським обліком в управлінні підприємствами, 

інформаційними системами і технологіями. Позитивним є і введення ділової 

іноземної мови, що дає можливість студентам обирати цю навчальну 

дисципліну відповідно до вимог потенційних роботодавців.  

СЛУХАЛИ: виконавчого  директора  ПрАТ «Одесавинпром» Маслєнкова 

Д.М., який високо оцінив підготовку маркетологів в ОНАХТ як 

бакалаврського, так і другого магістерського рівня, ґрунтуючись на досвіді 

співпраці з колективом кафедри, зокрема в якості голови Екзаменаційної 

комісії на протязі трьох останніх років. Подякував за те, що його 

рекомендації, висловлювані на засіданнях ЕК, враховані в проекті нової 

освітньої програми. Відзначив, що брендом ОНАХТ в повній мірі сьогодні 

можуть бути не лише ОП технологічних спеціальностей,  а й цілком ОПП 

«Маркетинг». Як побажання висловив пропозицію щодо введення  в якості 

обов’язкових навчальних дисциплін, таких компонент освітньої програми, 

які пов’язані з сучасними методами просування продовольчих товарів, 

інноваційною товарною політикою та  політикою розподілу. Приєднався до 

пропозицій колег відносно включення у вибіркові каталоги дисциплін, які 

відповідають сучасним трендам ринку праці та запитам роботодавців 

стратегічних галузей регіону. Позитивно оцінив формування мети, 

компетентностей ОПП з урахуванням актуальності підготовки маркетологів 

для підприємств харчової та переробної промисловості та інших стратегічних 

секторів економіки регіону, що перетворює  ОПП на унікальну серед 

аналогічних освітніх програм університетів регіону та міста. 

СЛУХАЛИ: провідного фахівця  компанії ТОВ «Ламан Шипінг» Фасолю 

Г.С., яка відзначила, що набір обов’язкових дисциплін та дисциплін 

вибіркового каталогу дає можливість студентам свідомо обирати ті освітні 



компоненти, які, на їх думку, пов’язані зі стратегічними регіональними 

секторами економіки і сприятимуть підвищенню рівня їх 

конкурентоспроможності порівняно з випускниками інших закладів вищої 

освіти. Висловила побажання щодо збільшення обсягу навчальної  складової 

такої освітньої компоненти ОПП, як ділова іноземна мова, що диктується 

тим, що в регіоні функціонує значна кількість експортно-орієнтованих 

компаній в сфері аграрного і продовольчого бізнесу, що вимагає від 

претендентів на посади високого рівня володіння іноземними мовами. 

СЛУХАЛИ: голову студентської ради факультету ММіЛ Миронова Богдана, 

який узагальнив результати обговорення зі студентами змісту, мети і завдань 

ОПП «Маркетинг». Про високий рівень якості підготовки здобувачів вищої 

освіти свідчить, що є зацікавленість з боку рекламних агентств, інтернет-

компаній  в сфері маркетингу щодо стажування і проходження практики 

студентами ОПП «Маркетинг». Так, слід відзначити співпрацю компанії 4 

Limes, від якої надійшла пропозиція щодо проходження практики студентами 

спеціальності «Маркетинг» та залучення їх до розробки маркетингових 

програм і проектів компанії з подальшою реалізацією напрацювань студентів 

у кваліфікаційних магістерських роботах. 

         Позитивну оцінку ОПП «Маркетинг» другого (магістерського) 

освітнього рівня висловили і інші присутні студенти Струц Є. (студентка 1 

року навчання на магістерській програмі) та студенти 4-го року навчання 

бакалаврського рівня, які планують продовжити навчання на ОПП 

«Маркетинг» другого (магістерського)  рівня в ОНАХТ  - Войчишенко Я., 

Радіонова А.  

      По завершенні обговорення змісту ОПП учасники круглого столу 

ухвалили резолюцію, яку погоджено прийняти до відома членам робочої 

групи ОПП «Маркетинг»  другого (магістерського) рівня спеціальності 

075 «Маркетинг». 

       За підсумками роботи круглого столу та  обговорення  змісту проекту 

ОПП :  

І. ВЗЯТИ  ДО УВАГИ: 

    1. Позитивну і достатньо високу оцінку проекту ОПП з боку здобувачів 

вищої освіти. 73 % опитаних здобувачів вищої освіти  вважають, що набір 

дисциплін ОПП «Маркетинг» достатній для майбутньої роботи за фахом. 



На думку 79 % опитаних, всі дисципліни, що вказані в ОП необхідні для їх 

майбутньої діяльності. 

2. Високу оцінку ОПП з боку випускників ОНАХТ за  спеціальністю 075 

«Маркетинг». На  думку випускників, зміст (набір дисциплін) освітньої 

програми для успішної роботи за фахом є повністю достатнім – оцінка 4-5 

(таку відповідь надали 85% опитаних). І на думку цієї ж кількості студентів, 

всі дисципліни є необхідними для подальшої професійної діяльності (оцінка 

4-5). 

3. Наявність резервів щодо можливості удосконалення ОПП та її адаптації   

до вимог роботодавців і мінливих непередбачуваних трендів і тенденцій 

сучасної волатильної економіки. 

На думку науково-педагогічного персоналу, є достатня можливість 

вносити пропозиції щодо удосконалення змісту ОПП, а сам процес є 

прозорим та об’єктивним із залученням роботодавців, випускників та колег 

(90% опитаних надали таку відповідь). 

 

4. Позитивну високу оцінку ОПП з боку стейкхолдерів, зокрема 

роботодавців відносно змісту ОПП та рівня практичної підготовки магістрів 

маркетингу. На думку роботодавців, набір дисциплін освітньої програми є 

повністю достатнім для подальшої успішної роботи випускників за фахом, а 

більша частина дисциплін які викладаються – необхідними для подальшої 

роботи випускників. На думку більшості роботодавців, обсяг практичної 

підготовки є достатнім (оцінки 4-5), а рівень отриманих знань та набутих 

навичок переважно та повністю відповідає вимогам роботодавців.  

 

       ІІ.  ВРАХУВАТИ: 

  1. Думку роботодавців, що ознайомились із змістом ОПП та навчальним 

планом, та пропозицію щодо  дисциплін, які можна вилучити з ОПП 

підготовки фахівців   спеціальності  «Маркетинг»: Фірмовий стиль, 

Методика викладання у ЗВО.  

2. Доповнити програму   такими дисциплінами:  Ділова іноземна мова, 

Організація стартапів. 

     ІІІ. РЕКОМЕНДУВАТИ КАФЕДРІ МПІТ: 

1. Ухвалити проект ОПП  «Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг другого 

( магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування», що 

розроблений робочою групою у складі гаранта освітньої програми д.е.н., 

професора  Лагодієнка В.В.  та членів групи: к.е.н., доцента Лозовської Г.М., 

к.е.н., доцента Голубьонкової О.О.  



2. Додати в ОПП  загальні та спеціальні компетенції, програмні результати 

навчання, що відповідають вимогам роботодавців та враховують унікальність 

підготовки магістрів маркетингу саме в ОНАХТ. Внести  зміни в ОПП щодо 

фахових та загальних компетентностей (ЗК9, СК10, СК11), відповідних 

результатів навчання (ПРН16, ПРН17) та в частині матриць відповідності 

компетентностей та ПРН компонентам ОП. Змінити  перелік обов’язкових 

дисциплін: до обов’язкових віднести навчальні дисципліни: «Методологія 

наукових досліджень та інтелектуальна власність» (як дисципліну загальної 

підготовки), «Товарна інноваційна політика та політика розподілу», «Сучасні 

методи просування продовольчих товарів» (дисципліни професійної 

підготовки); до категорії вибіркових віднести: «Інноваційний розвиток 

підприємства на засадах маркетингу», «Соціальна відповідальність», 

«Логістичний менеджмент».   

2. Клопотати перед радою спеціальностей 075 «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ухвалити проект ОПП та 

перед Вченою радою ОНАХТ про затвердження ОПП та  введення  в освітній 

процес з вересня 2020 року. 

 

 

Зав.кафедри МПіТ 

 

 

В.В. Лагодієнко 

 

Секретар 
 

 

Т.М. Черевата 

 


