
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми 

«Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг» 

Другого (магістерського) рівня вищої освіти 

на здобуття освітнього ступеня «магістр» 

за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

для вступників 2021 р. 

 

Пропозиції Обґрунтування пропозицій 
Відповідь на 

пропозицію 

Внести зміни у розділ 

ОПП «Придатність до 

працевлаштування», а 

саме: у відповідності до  

Національного 

класифікатора ДК 

003:2010 «Класифікатор 

професій» розширити 

перелік ключових посад, 

які має можливість 

займати магістр зі 

спеціальності 076  

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

Розширення переліку ключових посад, які 

має змогу займати магістр зі спеціальності 

076  Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність буде сприяти найбільш повному 

інформуванню потенційних здобувачів 

вищої освіти про можливості 

працевлаштування, що має підвищити 

привабливість ОПП. 

 

 

Ініціатор внесення змін: начальник 

управління економіки Ізмаїльської міської 

ради Ізмаїльського району Одеської області 

Оленєва Т.В.  

За результатами 

обговорення на 

кафедрі та на Раді 

з якості вищої 

освіти ФУАІД 

пропозицію 

враховано 

Скоротити назву 

дисципліни 

«Конкурентоспроможність 

підприємства та оцінка 

якості його продукції», 

залишивши її у наступній 

редакції: 

«Конкурентоспроможність 

підприємства» 

Загальновідомо, що рівень 

конкурентоспроможності підприємства, у 

тому числі, залежить від якості продукції. 

Тому у навчальній програмі дисципліни 

«Конкурентоспроможність підприємства та 

оцінка якості його продукції» передбачено 

теми, які стосуються оцінки якості 

продукції (товарів та послуг) підприємства. 

Отже, не має потреби відображати дані 

аспекти у назві дисципліни. 

 

Ініціатор внесення змін: викладач 

дисципліни к.е.н., доц. Сорока Л.М. 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі та на Раді 

з якості вищої 

освіти ФУАІД 

пропозицію 

враховано 

Виокремити у аудиторних 

годинах, що відводяться 

на вивчення дисциплін 

«Організація 

консалтингової, 

торгівельної та біржової 

діяльності» години на 

лабораторні заняття (10 

годин) 

Освітнім стандартом з підготовки магістрів 
за спеціальністю 076   Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність передбачено 
формування спеціальних компетентностей: 
СК 3. Здатність до ефективного управління 
діяльністю суб’єктів господарювання в 
сфері підприємництва, торгівлі та/або 
біржової діяльності; 

СК 4. Здатність до вирішення проблемних 
питань і прийняття управлінських рішень у 
професійній діяльності; 

СК 5. Здатність до ініціювання та реалізації 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі та на Раді 

з якості вищої 

освіти ФУАІД 

пропозицію 

враховано 



інноваційних проєктів в підприємницькій, 
торговельній та/або біржовій діяльності; 

СК 7. Здатність розробляти проєкти, 
управляти ними, виявляти ініціативу та 
підприємливість; 
СК 8. Здатність організовувати та 

здійснювати консалтингову діяльність у 

сфері підприємництва та управління 

проєктами. 

Наявність лабораторних занять буде 

сприяти формуванню вище зазначених 

компетентностей та відповідних 

програмних результатів ПРН 9, ПРН 10, 

ПРН 11, ПРН 13, ПРН 14. 

 

Ініціатор внесення змін: викладач 

дисципліни к.е.н., доц. Шевченко-

Перепьолкіна Р.І. 

Виокремити у аудиторних 

годинах, що відводяться 

на вивчення дисциплін 

«Прогнозування та 

моделювання в управлінні 

підприємницькою 

діяльністю», години на 

лабораторні заняття (10 

годин) 

Освітнім стандартом з підготовки магістрів 

за спеціальністю 076   Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність передбачено 

формування спеціальних компетентностей: 
СК 3. Здатність до ефективного управління 
діяльністю суб’єктів господарювання в 
сфері підприємництва, торгівлі та/або 
біржової діяльності; 

СК 4. Здатність до вирішення проблемних 
питань і прийняття управлінських рішень у 
професійній діяльності; 

СК 5. Здатність до ініціювання та реалізації 
інноваційних проєктів в підприємницькій, 
торговельній та/або біржовій діяльності; 

СК 6. Здатність вирішувати задачі з 
прогнозування процесів розвитку 
підприємницьких, торговельних і біржових 
структур із використанням економіко-
математичних методів і інформаційних 
технологій. 
Наявність лабораторних занять буде 

сприяти формуванню вище зазначених 

компетентностей та відповідних 

програмних результатів ПРН 9, ПРН 10, 

ПРН 11, ПРН 12. 

 

Ініціатор внесення змін: викладач 

дисципліни к.е.н., доц. Сорока Л.М. 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі та на Раді 

з якості вищої 

освіти ФУАІД 

пропозицію 

враховано 

 


