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протокол № 13. 
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УДК 378.1
ВИМОГИ СТЕЙКГОЛДЕРІВ, ЯК  КРИТЕРІЇ  УДОСКОНАЛЕННЯ

ОК «ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ»

І.О. Відоменко, Л.Л. Гордієнко, Л.Є. Леонова, 
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Зменшення контингенту абітурієнтів через демографічні та економічні 
фактори, а також входження України в Європейський освітній і науковий 
простір, суттєво загострили конкурентну боротьбу, як між вітчизняними, так 
і закордонними ВНЗ. За таких умов ВНЗ більше уваги необхідно приділяти 
управлінню власною конкурентоспроможністю. Відповідно [1]: конкуренто-
спроможність ВНЗ – це його здатність пристосовуватись до потреб замовни-
ків (стейкголдерів), постійно розвиваючись у розробленій стратегії та місії, 
враховуючи тенденції конкретного сегмента освітнього ринку, спираючись 
на ефективне використання наявних ресурсів та довгострокову співпрацю з 
партнерами. Саме тому ВНЗ необхідно в першу чергу покращувати якість 
надання освітніх послуг шляхом удосконалення освітніх програм та освітніх 
компонентів відповідно до вимог стейкголдерів. 

Метою даного дослідження є визначення основних вимог стейкголде-
рів для удосконалення обов'язкового освітнього компонента «Планування і 
контроль на підприємстві» освітньо-професійної програми «Економіка підп-
риємства» (СВО «бакалавр»). 

Проблемам розвитку освітнього менеджменту присвячені роботи бага-
тьох науковців, серед яких: Ю.Є. Петруня, М.Я. Матвіїв, І.В. Іванова, Л.М. 
Карамушка, М. Ніязова, О. Кратт, Б. Корольова, С.О. Мамонтов, Т.Є. Матві-
їв, Т.Є. Оболенська, Н.М. Ушакова, Є.М. Хриков та ін. При цьому питання, 
пов’язані із застосування стейкголдерського підходу для підвищення якості 
надання освітніх послуг, в даних дослідження майже не розглядалися. Вод-
ночас вплив та зв’язки зі стейкголдерами щодо управління конкурентоспро- 
можністю організації розкрито в наукових працях С. Бермана, Р. Ватсона, 
В. Евана, Р. Мітчела, Е. Фрімана, та ін. Роль стейкголдерів та їх вплив на 
процес забезпечення якості вищої освіти розглянуто в роботах зарубіжних 
авторів Л. Гарві та Л. Шиндлера. Однак проблема залучення стейкголдерів у 
процес удосконалення освітніх компонентів, особливо у вітчизняному науко-
вому просторі, в даних роботах ще не вивчена, що й обумовлює актуальність 
даного дослідження. 

2020).

ДОСККОООООООООННННННННАААААЛЕННННННННННННЯЯЯЯЯ
ДПРИЄЄЄЄЄЄЄЄЄМММММММММСТВІ»

, Л.Є. ЛЛЛЛЛЛЛЛЛееееееоонооооооовввввввввааааааааа, 
ових технологіійййййй, ммммм........ ОООООООООдддддддддееееееееессссссссаааааа

нтів черееееееееезз дддддддддеееееееееммммооооооогггггггггррррррррраааафффффічнііііііііі ттттттттааааааааа економі
ни в Європеееееееееййййййййсссссссськииииииййййййййй ооооооооосввввввввііііііііітттттттттнннннннннііііійййййй і нау

урентнууууууу   ббббоооорррротьбббббббууууууууу, яяяяяяяяккк  ммммміж віііііііііттттттчизнян
умов ВНЗ бббббіііллььььшшше уууууууууввваааааааааггги необхідн

рентоссспппппппррррроможнннніііііссссттттттттююююююююю. ВВВВіддддддддпппппппооооооооовввідно [1]
ого здатнннннііііістттттььььь  пппппрррррииииссссстттосооооовввввууууввввааатттттттттииись до

стійно рррррррррооооооозззззвивваааааюююччччччииииииись у розррррррроблені
ції конннннкккккрррррррррееееееееетттттттттннннннннноооооооооггггггггго сссссегггммммменннннтттта освітньо

ористаанннннннннннннннннняяяяяяя наявниихххххххх ррррррррреееесууурррррсссіііііівввввввв та до
аме тому ВВВВВВВВНННЗ необхіддддддддднооооооооо в першу

тніх послуг шшшшшшшшшллллллллляяяяяяхом удоосссссссссккккккоооооооооналенн
тів віддддповідно до вввввввимммммммммооооооооогггггггг ссссссссстттттттттеееейййййккккккголде

Метоюю  дддддааааннннного дослідженнннннннннннняяяяяяя є визна
для удддддооооосскккккооооналеннннннннняя обов'язкового о

онтролььььььь нааааааа  підпппппррррррииииииииєєєєєєєєємммммммммсссстттввввввввві» освітньо
риємммссссстттттввввааааааа» (((((СССССВВВВВВООООО «««««бббббакалллллллллавввввввввр»). 

ПППППроблемммммаааммммм рррррозззззвввввииитттттттткку осві
тттттььоооооххххххх ннааааауууууковців, сссссеееррррреееддддд яких:
КККККККарамууууушшшшшкккккааа, М. Ніяяяяяззова, О
їїїїїв, Т.Є. ОООООбббббоооллллленська, Н
ппппппоооооввввв’язані із ззззззззааааастосув
нннннааааааадддддаааннннннння освітніх
ночааассссс   вввппппппплив та
можністю ор
ВВВ. Евана
пппппроцес
авто
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Стейкголдери (англ. Stakeholders) - зацікавлені сторони, фізичні та 
юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто 
певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність [2]. Іноді
їх називають групами інтересів або групами впливу. Розглянемо основні гру-
пи впливу на зміст та наповнення освітнього компонента «Планування і кон-
троль на підприємстві» освітньої програми «Економіка підприємства» (СВО 
«бакалавр»).

Основні зовнішні стейкголдери: 
– держава, яка здійснює нормативно-правове регулювання діяльності ВНЗ 

і основне замовлення на підготовку фахівців вищої освіти через розподіл 
державного замовлення на підготовку кадрів. ОК «Планування і контроль на 
підприємстві» ОПП «Економіка підприємства» (СВО «бакалавр») є обов'яз-
ковою дисципліною, тому нею формуються основні програмні результати 
відповідно Стандарту ВО 051 «Економіка», а таким чином, в даній ОК врахо-
вано вимоги держави, як стейкголдера; 

– регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядуван-
ня, роботодавці (підприємства харчової та переробної промисловості; органі-
зації соціальної сфери), що зацікавлені в компетентних спеціалістах. Основ-
ними вимогами даної групи стейкголдерів за результатами вивчення ОК 
«Планування і контроль на підприємстві» є наявність наступних компетент-
ностей у випускника освітньої програми «Економіка підприємства»: вміння 
складати планові документи (поточні та оперативні плани), проводити аналіз 
функціонування та розвитку суб’єктів господарювання (здійснення контро-
льних функцій за відповідними підконтрольними показниками), розрахову-
вати показники, що характеризують результативність їх діяльності (прибуток 
до оподаткування, чистий прибуток, маржинальний дохід), застосовувати 
аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та 
прийняття управлінських рішень, тощо;

- інші стейкголдери. 
Внутрішні стейкголдери: 
– здобувачі вищої освіти та їх батьки зацікавлені у високій якості пос-

луг, що їм надається, тому в ОК «Планування і контроль на підприємстві» 
застосовуються найсучасніші методи викладання дисциплін, в т.ч. лекції-
дискусії, кейс-методи, проєктний метод; 

– науково-педагогічні працівники, навчально-допоміжний і адміністра-
тивно-управлінський персонал впливають на якість та зміст методичних ма-
теріалів ОК «Планування і контроль на підприємстві», шляхом їх обговорен-
ня на методичних семінарах та при затвердженні, тощо. 

Таким чином, ми розглянули основні вимоги стейкголдерів до змісту та 
наповнення дисципліни «Планування і контроль на підприємстві», які дозво-
ляють значно покращити даний освітній компонент та підвищити якість під-
готовки здобувачів за освітньою програмою «Економіка підприємства».
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SCIENTIFIC AND RESEARCH WORK – THE BASIS 
FOR PROFESSIONAL COMPETENCIES FORMING
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Odessa National Academy of Food Technologies, Odesa

Fundamentally new living conditions, distance education and work, inten-
sive development of distance principles of communication, mobility of society 
have significantly changed the content of the idea of a competitive specialist, his 
professional and personal qualities.  

Modern Ukrainian society is in need of specialists with high-quality research 
training, knowledge of the technology of scientific creativity, research skills, foun-
dations and methodology of scientific knowledge [1-3]. 

In domestic education, at present, priority is given to specific practical 
knowledge, the development of specific skills and abilities, applied research, and 
specific competencies. One of the most important conditions for the training of 
specialists is the integration of two types of activities - scientific and educational - 
in the learning process at the university [1, 3].  

However, modern research shows that students are rather poorly oriented 
towards scientific activity in the process of professional training. At modern enter-
prises of the processing industry in Ukraine, special attention is paid to the devel-
opment of creative technological departments for the development of new types of 
products and the improvement of traditional technologies. To fulfill the tasks of 
innovation in production, a university graduate must be ready for research work in 
production activities [4]. 

All abovementioned confirms the priority importance of the formation of the 
readiness of university students for research activities in the process of their pro-
fessional training. The main tasks of students' research work include: the formation 
of interest in scientific creativity, teaching methods of independent solution of sci-
entific and technical problems and skills of work in scientific teams; development 
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