
Підсумки громадського обговорення/моніторингу освітньої програми  

«ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО» 

Ступінь вищої освіти МАГІСТР 

Галузь знань 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

Спеціальність 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Терміни громадського обговорення ОП 02.03.2020 – 02.04.2020 р. 

ПІБ стейк-

холдера 

Категорія (НПП, 

роботодавець, 

здобувач  освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого 

розділу ОП 

пропо-

нуються 

зміни 

Попередня редакція розділу 

Зміни, що 

пропо-

нуються 

Нова редакція розділу ОП Примітки 

Ткачук 

Валентина 

Громадський 

діяч 

начальниця відділу 

розвитку 

громадянського 

суспільства 

Інституту розвитку 

міста Вінниця, 

Голова правління 

ГО «Територія мам» 

ІА Мета - Підготовка 

висококваліфікованих фахівців, які 

володіють глибокими 

фундаментальними знаннями та 

прикладними навичками, що 

дозволять їм гідно конкурувати на 

ринку праці завдяки сформованих 

компетентностей з прийняття 

ефективних гнучких управлінських 

рішень в сферах підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності в 

умовах їх інноваційних змін 

Привести у 

відповідність 

цілі освітньої 

програми з 

місією та 

стратегією 

Університету 

Підготовка висококваліфікованих 

фахівців, які володіють глибокими 

фундаментальними знаннями та 

прикладними навичками, що 

дозволять їм гідно конкурувати на 

ринку праці завдяки сформованих 

компетентностей з прийняття 

ефективних гнучких управлінських 

рішень в сферах підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності в 

умовах їх інноваційних змін. Такий 

професіонал діє відповідно до 

етичних принципів, свободи і 

доброчесності 

 

Печалін 

Олександр 

Представник 

професійних 

об’єднань  

Голова правління 

Спілки підприємців 

«СТІНА» 

 

ІВ2 Особливості програми: Структура 

програми передбачає оволодіння 

фундаментальними знаннями щодо 

економічних процесів та 

закономірностей організації, 

функціонування та розвитку 

підприємств. Орієнтована на 

Більш чітко 

висвітлити 

унікальність 

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 

 



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. 

перспективним способом 

мислення, здатних генерувати нові 

ідеї для сучасного бізнесу, 

застосовувати новітні методи 

управління підприємницькою 

діяльністю на внутрішніх та 

зовнішніх ринках. 

Єпіфанова 

Ірина 

НПП доктор економічних 

наук, доцент, 

доцент кафедри 

фінансів та 

інноваційного 

менеджменту 

Вінницького 

національного 

технічного 

університету 

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 

удосконален

ня 

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. 

 

Баландіна 

Ксенія 

випускниця, 

роботодавець 

фахівець з 

фінансової звітності 

ТОВ «Астарта-

Київ» 

ІІ  Додавання 

ОК  

Додано ОК «Дью-ділідженс»  

Мазур 

Геннадій 

роботодавець, 

НПП 

депутат Вінницької 

обласної Ради 7 

скликання, Голова 

постійної комісії з 

питань бюджету, 

фінансів та 

обласних програм 

ІІ Логіко-структурна схема 

підготовки фахівця 

Переглянути, 

зробивши 

більш 

наочною, 

висвітлити 

зв’язки ОК 

та 

Логіко-структурна схема 

підготовки фахівця 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0


Вінницької обласної 

Ради, Заслужений 

економіст 

України, доктор 

економічних 

наук, доцент, 

член союзу юристів 

України 

компетентно

стей 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

