
Підсумки громадського обговорення/моніторингу освітньої програми  

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 

Ступінь вищої освіти МАГІСТР 

Галузь знань 05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ 

Спеціальність 051 ЕКОНОМІКА 

Терміни громадського обговорення ОП 02.03.2020 – 02.04.2020 р. 

ПІБ стейк-

холде-ра 

Категорія 

(НПП, 

робото-

давець, 

здобувач  

освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вче-не 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого 

розділу 

ОП 

пропо-

нуються 

зміни 

Попередня редакція розділу Зміни, що пропонуються Нова редакція розділу ОП Примітки 

Джеджула 

В`ячеслав 

НПП доктор 

економічних 

наук, професор 

кафедри 

інженерних 

систем у 

будівництві  ВН

ТУ, 

доцент кафедри 

Фінансів та 

інноваційного 

менеджменту 

ІА Мета - Підготовка фахівців з 

вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем у сфері 

економіки, які володіють 

фундаментальними теоретико-

методологічними знаннями і 

практичними фаховими 

навичками, здатних вирішувати 

дослідницькі і управлінські 

завдання та проблеми 

функціонування економічних 

систем різного рівня, зокрема на 

рівні економіки підприємства 

Привести у відповідність 

цілі освітньої програми з 

місією та стратегією 

Університету 

Підготовка 

висококваліфікованих фахівців, 

які володіють глибокими 

фундаментальними знаннями та 

прикладними навичками, 

здатних вирішувати 

дослідницькі і управлінські 

завдання та проблеми 

функціонування економічних 

систем різного рівня, що 

дозволить їм гідно конкурувати 

на ринку праці завдяки 

сформованих компетентностей. 

Такий професіонал діє 

відповідно до етичних 

принципів, свободи і 

доброчесності 

 

Ковачевич 

Сергій 

Випускник, 

роботодавець 

Головний 

спеціаліст 

ІВ2 Особливості програми: 

Структура програми передбачає 

Більш чітко висвітлити 

унікальність програми 

Структура програми передбачає 

оволодіння фундаментальними 

 



відділу 

економічного 

розвитку 

торгівлі, 

інфраструктури 

та промисловості 

Новомиргородсь

ка районна 

державна 

адміністрація 

Кіровоградської 

обл 

оволодіння фундаментальними 

знаннями щодо економічних 

процесів та закономірностей 

організації, функціонування та 

розвитку підприємств. 

Орієнтована на глибоку 

спеціальну професійну 

підготовку сучасних аналітиків, 

підприємців, фахівців у сфері 

управління, ініціативних та 

здатних до швидкої адаптації до 

сучасного мінливого 

економічного середовища. 

Формує фахівців з новим 

перспективним способом 

мислення, здатних застосовувати 

існуючі методи наукового 

дослідження 

знаннями щодо економічних 

процесів та закономірностей 

організації, функціонування та 

розвитку підприємств. 

Орієнтована на глибоку 

спеціальну професійну 

підготовку сучасних аналітиків, 

підприємців, фахівців у сфері 

управління, ініціативних та 

здатних до швидкої адаптації 

до сучасного мінливого 

економічного середовища. 

Формує фахівців зі 

стратегічним способом 

мислення, здатних 

застосовувати існуючі методи 

наукового дослідження. 

Передбачає можливість 

удосконалення англомовної 

підготовки у професійній сфері 

Бурлака 

Олександр 

випускник менеджер ЗЕД, 

ТОВ Софт 

Експаншен 

Україна 

ІВ2 Структура програми передбачає 

оволодіння фундаментальними 

знаннями щодо економічних 

процесів та закономірностей 

організації, функціонування та 

розвитку підприємств. 

Орієнтована на глибоку 

спеціальну професійну 

підготовку сучасних 

підприємців, фахівців у сфері 

управління, ініціативних та 

здатних до швидкої адаптації до 

сучасного бізнес-середовища. 

Враховує сучасні вимоги до 

вирішення практичних питань. 

Формує фахівців з новим 

перспективним способом 

мислення, здатних застосовувати 

існуючі методи дослідження. 

Підкреслити можливість 

удосконалення 

англомовної підготовки у 

професійній сфері в 

особливостях програми 

Орієнтована на глибоку 

професійну підготовку 

сучасних підприємців, фахівців 

у сфері управління, 

ініціативних та здатних до 

швидкої адаптації до сучасного 

бізнес-середовища. Формує 

фахівців з новим 

перспективним способом 

мислення, здатних генерувати 

нові ідеї для сучасного бізнесу, 

застосовувати новітні методи 

управління підприємницькою 

діяльністю на внутрішніх та 

зовнішніх ринках. Передбачає 

можливість удосконалення 

англомовної підготовки у 

професійній сфері. 

 



Забродськи

й Юрій 

роботодавець фінансовий 

директор ТОВ 

«Вінницький 

агрегатний 

завод» 

ІІ  Додавання ОК Додано ОК «Економічна 

діяагностика» 

 

Банзелюк 

Ірина 

випускниця 

спеціальності 

«Економіка 

підприємства

», PhD-

здобувач 

освіти 

Економіст 

відділу 

фінансового 

забезпечення та 

бухгалтерського 

обліку ДЮІ 

МВС України 

ІІ Логіко-структурна схема 

підготовки фахівця 

Переглянути, зробивши 

більш наочною, 

висвітлити зв’язки ОК та 

компетентностей 

Логіко-структурна схема 

підготовки фахівця 

 

 

 

 


