
Пропозиції стейкхолдерів щодо оптимізації освітньої програми 

 «Підприємництво та комерційна діяльність» 

Перший рівень вищої освіти 
Автор Зміст пропозиції Рішення проєктної 

групи 
Смірнов Олег 

Валентинович, генеральний 

директор ТОВ «ОЛДІМ». 

Існує необхідність щодо удосконалення 

пакету вибіркових дисциплін, які б 

доповнили компетентності майбутнього 

фахівця за першим рівнем вищої освіти - 

бакалавр з можливістю визначення 

самим студентом, в межах індивідуальної 

освітньої траєкторії, цікавого для нього 

напряму професійної підготовки  

Враховано при 

формування 

загально 

університетського 

каталогу вибіркових 

дисциплін 

Смірнов Олег 

Валентинович, генеральний 

директор ТОВ «ОЛДІМ». 

Запропонував ввести в освітній процес 

нові освітні компоненти  «Міжнародна 

комерція», «Оцінка вартості бізнесу», 

«Цінні папери», які є важливими для 

майбутньої успішної професійної 

діяльності здобувача 

Враховано при 

визначенні 

вибіркових 

дисциплін та 

формуванні 

загально 

університетського 

каталогу 
Савченко Алла Іванівна, 

 керівник 

BDO AG 

Wirtschaftsprufungsgesellscaft 

Існує необхідність в розробці 

принципово нового переліку дисциплін, 

які б чітко відповідали та закріплювалися 

виключно за відповідною компетенцією. 

Тобто зміст таких дисциплін має бути 

міждисциплінарним, а технологія 

викладання чітко фокусуватися на 

формування саме цієї компетенції та 

адекватного результату навчання. 

Дану пропозицію 

буде враховано при 

формування 

загально 

університетського 

каталогу вибіркових 

дисциплін та 

розробки нового 

навчального плану 

на 2021-2024рр 

Савченко Алла Іванівна, 

 керівник 

BDO AG 

Wirtschaftsprufungsgesellscaft 

Активно залучати роботодавців, 

професіоналів-практиків, фахівців галузі 

до проведення заходів під час організації 

та проходження здобувачами вищої 

освіти виробничих практик зі 

спеціальності, а також до роботи у складі 

екзаменаційних комісій при складанні 

атестаційного екзамену. . 

Дану пропозицію 

буде враховано під 

час формування 

комісій   

Савченко Алла Іванівна, 

 керівник 

BDO AG 

Wirtschaftsprufungsgesellscaft 

Розглянути можливість збільшення 

обсягу кредитів, що відводяться на 

виробничу практику 

Дану пропозицію 

враховано під час 

розробки нового 

навчального плану 

на 2021-2024рр. 
Булавка Анатолій 

Васильович, генеральний 

директор ТОВ «ВОРЛД 

ГРІНІЗЕЙШЕН СИСТЕМ». 

Необхідно оптимізувати кількість та 

зміст вибіркових дисциплін фахового 

спрямування. 

Враховано при 

формування 

загально 

університетського 

каталогу вибіркових 

дисциплін 
Булавка Анатолій 

Васильович, генеральний 

Розробити чітку систему залучення до 

аудиторних занять професіоналів- 

Тривають роботи 

щодо виконання 



директор ТОВ «ВОРЛД 

ГРІНІЗЕЙШЕН СИСТЕМ». 

практиків, роботодавців, викладачів 

закордонних закладів вищої освіти.  
даної пропозиції 

Смірнов Олег 

Валентинович, генеральний 

директор ТОВ «ОЛДІМ». 

Необхідно вдосконалювати методи 

навчання і викладання у відповідності до 

побажань здобувачів, що дозволить 

реалізовувати студентоцентрованість як 

норму для організації та здійснення 

освітнього процесу ОПП, забезпечити 

академічну свободу, яка реалізувалась би, 

насамперед, у вільному виборі тем для 

досліджень при виконанні усіх типів 

науково-освітніх та науково-дослідних 

робіт.  

Враховано в процесі 

реалізації ОПП 

Смірнов Олег 

Валентинович, генеральний 

директор ТОВ «ОЛДІМ». 

Для поліпшення якості викладання 

дисциплін та посилення практичної 

складової дисциплін є пропозиція щодо 

організації та проходження стажування 

науково-педагогічними кадрами на 

виробництві 

Буде враховано в 

процесі формування 

та реалізації 

дуальної освіти 

Савченко Алла Іванівна, 

 керівник 

BDO AG 

Wirtschaftsprufungsgesellscaft 

Переглянути зміст, послідовність та 

взаємозв’язок освітніх компонентів 

програми, це, в першу чергу сприятиме 

покращенню підготовки фахівців, 

оскільки дозволить сформувати 

комплексне системне бачення предметної 

сфери майбутньої професії здобувача. 

Буде прийнято до 

уваги з урахуванням 

результатів 

реалізації та  

моніторингу ОПП. 

Савченко Алла Іванівна, 

 керівник 

BDO AG 

Wirtschaftsprufungsgesellscaft 

Існує необхідність співставити реальну 

кількість завдань, що передбачено ОК з 

часом, відведеним на їх виконання, а 

також встановити мотивації викладачів 

та студентів до вивчення ОК 

Тривають роботи 

щодо виконання 

даної пропозиції 

 
 


