
Пропозиції стейкхолдерів  

щодо удосконалення змісту освітньо-професійної програми 

«Підприємництво та бізнес-технології» 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

на 2019-2020 н.р. 

 

Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України 

Забловський А.В. запропонував для відповідності сучасним реаліям 

підприємницької діяльності при викладанні на ОПП «Підприємництво та 

бізнес-технології» необхідність забезпечення формування у здобувачів таких 

фахових компетентностей як а) здатність розробляти та надавати рекомендації 

щодо напрямків розвитку бізнес-структури, поліпшення її фінансово-

економічного стану, впровадження антикризових заходів, б) здатність до 

ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері 

підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності та наступних програмних 

результатів навчання а)визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку 

суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності, б) здійснювати бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків 

та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з 

урахуванням ризиків. Формування зазначених компетентностей запропоновано 

забезпечити за рахунок введення дисципліни «Управління ризиками 

підприємства» до складу обов’язкових освітніх компонент ОПП, а також 

введення відповідних тем до дисциплін: «Антикризове управління бізнесом», 

«Бізнес-технології економічної безпеки бізнесу», «Економічне управління 

підприємством».  

Генеральний Директор Спілки підприємців малих, середніх та 

приватизованих підприємств України Биковець В.М. вніс пропозицію щодо 

доцільності виключення з переліку компетентностей ФК 12: Знання і навички 

економічного аналізу, аудиту та консалтингу, а також виключення з освітніх 



компонентів ОПП дисципліни «Мікро-і макроекономічний аналіз», оскільки  не 

відповідає  фаховій спрямованості цієї ОПП. 

Студент групи 123М - ПБТ Національного авіаційного університету 

Тарасенко Д.І. запропонував при вивченні дисципліни «Інноваційно-

інвестиційний розвиток підприємства»  ввести теми, що розглядають проблеми 

оптимізації інвестиційного проекту на засадах проектного менеджменту та із  

застосуванням  сучасного інструментарію, наприклад «Project Management». 

Директор ТОВ «Travel and Marketing» Артюшевська В.М. обґрунтувала 

доцільність при викладанні на ОПП забезпечення формування таких 

програмних результатів навчання як: а) володіти методами та інструментарієм 

для обґрунтування управлінських рішень щодо створення, функціонування та 

забезпечення сталого розвитку підприємницьких, торговельних і біржових 

структур; б) використовувати іноземну мову для забезпечення результативної 

професійної діяльності в підприємницьких, торговельних і біржових 

структурах. Крім цього, наголосила на необхідності введення дисципліни, що 

формує компетентності управління персоналом та комунікативні навички 


