
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 2022 р. 

 

Пропозиції Обґрунтування пропозицій 
Відповідь на 

пропозицію 

Передбачити у змісті 

семінарських занять з 

дисципліни «Управління 

проєктами та ризиками» 

кейси спрямовані на 

посилення 

продуктивності командної 

взаємодії в асинхронних 

умовах діяльності 

суб’єктів господарювання 

Сучасні умови господарювання 

вітчизняних організацій (карантинні 

обмеження, воєнні дії) висувають нові 

вимоги до організації діяльності суб’єктів 

господарювання та реалізації проєктів 

пов’язані з необхідністю працювати 

дистанційно із різних куточків світу. Тому 

майбутнім магістрам з підприємництва 

набуття навичок командної взаємодії в 

асинхронних умовах діяльності суб’єктів 

господарювання є вкрай необхідними 

 

Ініціатор внесення змін: Захарченко 

Віталій Іванович - д.е.н., проф. кафедри 

міжнародного менеджменту на інновацій 

Національного університету «Одеська 

політехніка» 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі та на Раді 

з якості вищої 

освіти ФУАІД 

пропозицію 

враховано 

У зміст лабораторних 

занять з дисципліни 

«Організація 

консалтингової, 

торгівельної та біржової 

діяльності» додати кейси, 

які спрямовані на 

врахування особливостей 

регіонального розвитку 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності з метою 

організації якісних 

консалтингових послуг 

Специфіка розвитку нашого регіону 

вимагає від здобувачів вищої освіти 

відповідних знань та вмінь, тому 

включення у зміст лабораторних занять з 

дисципліни «Організація консалтингової, 

торгівельної та біржової діяльності» 

завдань, які спрямовані на врахування 

особливостей регіонального розвитку 

суб’єктів підприємницької діяльності, буде 

прияти підготовці фахівців, які будуть 

здатні надавати якісні консалтингові 

послуги.  

 

Ініціатор внесення змін: Бабаян Марія 

Григорівна - директор ТОВ «Ресурс 

консалтинг партнер» 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі та на Раді 

з якості вищої 

освіти ФУАІД 

пропозицію 

враховано 

Включити до змісту 

практичних занять з 

дисципліни 

«Комунікативний курс 

англійської мови»  кейси, 

В умовах транскордонного 

співробітництва зростає потреба в 

розвитку навичок не тільки створення, але 

й представлення проєктів як  вітчизняним 

так і закордонним інвесторам англійською 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі та на Раді 

з якості вищої 

освіти ФУАІД 



які пов’язані з 

представленням проєктів 

закордонним партнерам 

англійською мовою. 

мовою, а також підвищується необхідність 

оволодіння комунікативними навичками 

спілкування іноземною мовою для пошуку 

партнерів у світовому економічному 

просторі.  

 

Ініціатор внесення змін: Бабаян Ігор 

Віталійович - випускник (директор 

Агентства  транскордонного 

співробітництва «Єврорегіон Нижній 

Дунай») 

пропозицію 

враховано 

Передбачити у змісті 

семінарських занять 

курсу «Прогнозування та 

моделювання в управлінні 

підприємницькою 

діяльністю» практичні 

завдання, які будуть 

формувати у майбутніх 

фахівців навички 

прогнозування та 

економіко-моделювання 

показників господарської 

діяльності та бізнес-

процесів для суб’єктів 

підприємництва в 

аграрному секторі, з 

метою підвищення їх 

ефективності та 

мінімізації ризиків.  

Сільське господарство є однією з 

найважливіших складових економіки 

нашого регіону, ефективний розвиток 

якого являється запорукою підвищення 

рівня і покращення якості життя населення 

та продовольчої безпеки регіону і держави 

в цілому. Тому вміння прогнозувати 

процеси розвитку підприємницьких 

сільськогосподарських структур з 

використанням економіко-математичного 

інструментарію будуть сприяти 

підвищенню рівня 

конкурентоспроможності фахівців 

регіональному на ринку праці. 

 

 

Ініціатор внесення змін: Ігнат Лариса 

Іванівна - генеральний директор ТОВ 

«Агропрайм Холдинг» 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі та на Раді 

з якості вищої 

освіти ФУАІД 

пропозицію 

враховано 

 


