
Пропозиції стейкхолдерів щодо оптимізації освітньої програми 

 «Підприємництво, торгівля та комерційна діяльність» 

Третій рівнь 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  

доктора філософії з визначенням здобувачем 

цікавим для нього напрямом професійної 

підготовки в межах індивідуальної освітньої 

траєкторії. 

Враховано при 

формування 

загально 

університетського 

каталогу вибіркових 

дисциплін 

Смірнов Олег 

Валентинович, 

генеральний 

директор ТОВ 

«ОЛДІМ». 

Збільшити тривалість педагогічної 

практики, що сприятиме ще більш якісній 

практичній підготовці здобувачів (доктора 

філософії) до самостійного й творчого 

виконання функцій викладача. 

- 

Захарін Сергій 

Володимирович,  

д.е.н., проф., голова 

ГО «Науково-

дослідний інститут 

економічного 

розвитку» 

Залучення здобувачів до участі у 

фундаментальних та прикладних 

дослідженнях, проектах, що ініціюються 

суб'єктами підприємницької діяльності та 

організаціями, з метою гармонійного 

поєднання передових наукових досягнень та 

практичних завдань, що постають перед 

економікою України в умовах глобалізації. 

Продовження 

існуючої практики 

залучення 

здобувачів до участі 

у наукових 

дослідженнях 

кафедри 

Захарін Сергій 

Володимирович,  

д.е.н., проф., голова 

ГО «Науково-

дослідний інститут 

економічного 

розвитку» 

Висловили побажання щодо пріоритетності 

наукових напрямів дослідження, розв’язання 

проблем професійної освіти у важливих 

галузях національної економіки.. 

Дану пропозицію 

враховано під час 

розробки наукової 

тематики наукових 

досліджень 

здобувачів ОНП 

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 

директор ТОВ 

«ВОРЛД 

ГРІНІЗЕЙШЕН 

СИСТЕМ». 

Розробити чітку систему залучення до 

аудиторних занять професіоналів- практиків, 

роботодавців, викладачів закордонних 

закладів вищої освіти.  

Тривають роботи 

щодо виконання 

даної пропозиції 

Павлова Валентина 

Андріївна, д.е.н., 

проф., завідувач 

кафедри 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності Вищого 

навчального закладу 

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 

Враховано в процесі 

реалізації ОНП 



«Університет ім. 

Альфреда Нобеля». 

усіх типів науково-освітніх та науково-

дослідних робіт.  
Павлова Валентина 

Андріївна, д.е.н., 

проф., завідувач 

кафедри 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності Вищого 

навчального закладу 

«Університет ім. 

Альфреда Нобеля». 

Науково- педагогічні працівникам, які 

залучені до реалізації освітньої програми 

необхідно регулярно оновлювати зміст 

освітніх компонентів у відповідності до 

новітніх тенденцій розвитку спеціальності та 

здобутків методологічного та науково - 

дослідного характеру у відповідних 

дисциплінарних напрямах. 

Враховано в процесі 

реалізації ОНП 

Роман Россі, PhD, 

професор, директор 

Східноєвропейського 

центру 

фундаментальних 

досліджень (Чешська 

республіка). 

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 ОНП. 

 


