
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми 

«Менеджмент: бізнес-адміністрування» першого рівня вищої освіти на здобуття освітньо-

професійного ступеня бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент 

для вступників 2021 р. 

Пропозиції Обґрунтування пропозиції Відповідність за 

пропозицію 

Перенести вивчення 

дисципліни  «Права людини 

та громадське суспільство в 

Україні» з 3 семестру у 5 

семестр 

З метою уніфікації 

навчального процесу в 

ІДГУ перенести вивчення 

дисципліни  «Права 

людини та громадське 

суспільство в Україні» з 3 

семестру у 5 семестр 

Ініціатор внесення змін: 

Навчально-методичний 

відділ ІДГУ 

За  результатами  

обговорення  на  Раді 

з якості вищої освіти 

ІДГУ 

пропозицію 

враховано  

Перенести вивчення 

дисципліни  «Міжнародна 

економіка» з 5 семестру у 3 

семестр 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю 

впорядкування  

кількості кредитів у 

семестрі внаслідок  

перенесення дисципліни 

«Права людини та 

громадське суспільство в 

Україні» з 3 семестру у 5 

семестр 

Ініціатор внесення змін: 

гарант освітньої програми 

Метіль Т.К. 

За  результатами  

обговорення  на  

засіданні кафедри 

управління 

підприємницькою та 

туристичною 

діяльністю 

пропозицію 

враховано 

Передбачити у змісті 

дисципліни «Правове 

забезпечення управлінської 

діяльності» кейси, 

спрямовані на врегулювання 

правового забезпечення 

охорони праці на 

підприємствах  

В умовах сучасного 

розвитку суспільства та 

реалізації управлінської 

діяльності на 

підприємствах всіх форм 

власності, для забезпечення 

виконання конституційних 

прав людини та 

громадянина, а саме 

створення безпечних умов 

праці на підприємстві, 

передбачити у змісті 

дисципліни «Правове 

забезпечення управлінської 

діяльності» кейси, 

За  результатами  

обговорення  на  

засіданні кафедри 

управління 

підприємницькою та 

туристичною 

діяльністю 

пропозицію 

враховано 



спрямовані на 

врегулювання правового 

забезпечення охорони праці 

для майбутніх фахівців 

Ініціатор внесення змін: 

здобувач вищої освіти 073 

Менеджмент Мосієнко 

Юліанна Олексіївна 

Передбачити у змісті 

дисципліни  

«Самоменеджмент» кейси, 

спрямовані на врегулювання 

питання тайм-менеджменту 

планування особистісної 

роботи менеджера 

Пропозицію обґрунтовано 

необхідністю опанування 

навичками раціонального 

планування особистісної 

роботи менеджера, 

сукупністю методик 

оптимальної організації 

часу для виконання 

поточних задач, проєктів та 

календарних подій 

Ініціатор внесення змін: 

голова Молодіжної 

громадської організації 

«Нове покоління Європи», 

координатор проєкту 

Володимир Павєл 

За  результатами  

обговорення  на  

засіданні кафедри 

управління 

підприємницькою та 

туристичною 

діяльністю 

пропозицію 

враховано 
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