
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 2022 р. 

 

Пропозиції Обґрунтування пропозицій 
Відповідь на 

пропозицію 

Зменшити  на 1 кредит   

дисципліну ОК22 

«Правове забезпечення  

управлінської 

діяльності» та збільшити 

на 1 кредит дисципліну 

ОК32 «Основи 

логістики» зі зміною 

форми контролю з заліку 

на екзамен 

З метою формування у майбутніх фахівців 

системних знань і розуміння 

концептуальних основ логістики, теорії й 

практики розвитку цього напряму та 

набуття навичок самостійної роботи під час 

транскордонного співробітництва у 

сучасних умовах зменшити  на 1 кредит   

дисципліну ОК22 «Правове забезпечення  

управлінської діяльності» та збільшити на 1 

кредит дисципліну ОК32 «Основи 

логістики» зі зміною форми контролю з 

заліку на екзамен 

 

Ініціатор внесення змін: Осипчук В. 
директор ТОВ «Одеський осетринницький 

комплекс» 

За  результатами  

обговорення  на  

засіданні кафедри 

управління 

підприємницькою 

та туристичною 

діяльністю 

пропозицію 

враховано 

Розширити СК 16 та 

ПРН 18 та додати до 

переліку  основних 

компонентів дисципліну 

«Менеджмент 

регіонального розвитку» 

у 7 семестрі на 3 кредити 

Для реалізації регіональної політики в 

умовах євроінтеграції України та 

враховуючи вигідне транскордонне  

розташування регіону постала необхідність 

вивчення питань розвитку регіонального 

менеджменту у сучасних умовах, шляхом 

розширення СК 16 до такого «Здатність 

виконувати практичні завдання у сфері 

управління бізнес-організаціями на 

регіональному та міжнародному рівнях» та 

ПРН 18 Виконувати практичні завдання у 

сфері управління бізнес-організаціями на 

регіональному та міжнародному рівнях, а 

також ввести до переліку основних 

компонентів дисципліну «Менеджмент 

регіонального розвитку» у 7 семестрі на 3 

кредити.  

Ініціатор внесення змін: Захарченко В. І., 
доктор економічних наук, професор 
кафедри  міжнародного менеджменту та 
інновацій Національного університету 
«Одеська політехніка» 

За  результатами  

обговорення  на  

засіданні кафедри 

управління 

підприємницькою 

та туристичною 

діяльністю 

пропозицію 

враховано  



Змінити дисципліну 

ОК26 

«Зовнішньоекономічна 

діяльність» на 

«Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства: 

організація та 

управління» та 

зменшити кредити з 5 до 

3 кредитів 

Для конкретизації сфери опанування та 

більш глибоко засвоєння спеціальних 

компетентностей за спеціальністю 073 

Менеджмент змінити дисципліну ОК26 

«Зовнішньоекономічна діяльність» на 

«Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства: організація та управління» та 

зменшити кредити з 5 до 3 кредитів через 

необхідність впорядкування кількості 

кредитів у семестрі внаслідок введення до 

переліку основних компонентів дисципліни 

«Менеджмент регіонального розвитку» у 7 

семестрі на 3 кредити 

Ініціатор внесення змін: робоча група 

За  результатами  

обговорення  на  

засіданні кафедри 

управління 

підприємницькою 

та туристичною 

діяльністю 

пропозицію 

враховано 

Зменшити кількість 

кредитів в ОК28 

«Контролінг» на 1 

кредит 

Пропозиція обґрунтована необхідністю 

впорядкування кількості кредитів у 

семестрі внаслідок введення нової 

дисципліни.  

Ініціатор внесення змін: гарант освітньої 

програми Метіль Т.К. 

За  результатами  

обговорення  на  

засіданні кафедри 

управління 

підприємницькою 

та туристичною 

діяльністю 

пропозицію 

враховано 

Розширити та 

конкретизувати 

особливості освітньої 

програми 

«Менеджмент:бізнес-

адміністрування» 

Змінити змістовне наповнення 

особливостей освітньої програми 

«Менеджмент:бізнес-адміністрування» з – 
«Програма дає змогу оволодіти 

практичними навичками з адміністрування 

та управління підприємницькою 

діяльністю, дотримання ділової етики, 

впровадження інновацій та забезпечення 

лідерства у бізнесі в умовах розвитку 

транскордонного співробітництва та 

європейської інтеграції, ситуаційного, 

адаптивного, антикризового, інноваційного, 

проєктного менеджменту» на  - «Програма 

дає змогу оволодіти практичними 

навичками з управління та адміністрування 

діяльності бізнес-організацій, дотримання 

ділової етики, впровадження інновацій та 

забезпечення лідерства у бізнесі в умовах 

розвитку транскордонного співробітництва 

та європейської інтеграції з використанням 

концепцій та методів ситуаційного, 

адаптивного, антикризового, інноваційного, 

проєктного менеджменту» для 

конкретизації та розширення змісту 
Ініціатор внесення змін: робоча група 

За  результатами  

обговорення  на  

засіданні кафедри 

управління 

підприємницькою 

та туристичною 

діяльністю 

пропозицію 

враховано 



Розширити та 

конкретизувати зміст СК 

18 та ПРН 20 

Розширити та конкретизувати зміст 

спеціальної компетентності та програмного 

результату до такого: СК18. Здатність до 

розробки організаційних проєктів, 

впровадження їх результатів та 

моделювання управлінських процесів 

діяльності суб’єктів господарювання в 

недетермінованих умовах конкурентного 

бізнес-середовища; та ПРН 20. 

Демонструвати навички розробки заходів 

та проєктних рішень щодо підвищення 

ефективності діяльності бізнес-організацій 

в недетермінованих умовах конкурентного 

бізнес-середовища. 

Ініціатор внесення змін: робоча група 

За  результатами  

обговорення  на  

засіданні кафедри 

управління 

підприємницькою 

та туристичною 

діяльністю 

пропозицію 

враховано 

 


