
Підсумки громадського обговорення/моніторингу освітньої програми  

«ПІДПРИЄМНИЦТВО. ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ. ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС» 

Ступінь вищої освіти БАКАЛАВР 

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, робото-

давець, 

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 

Боєнко 

Олена 

НПП Завідувач 

кафедри 

маркетингу 

ДонНУ імені 

Василя Стуса 

ІА Мета - Підготовка 

висококваліфікованих фахівців, 

здатних розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми організації 

підприємницької діяльності, 

електронної (інтернет) комерції та 

туристичної діяльності, які 

володіють фундаментальними 

знаннями та прикладними 

навичками, що дозволять їм гідно 

конкурувати на ринку праці 

завдяки сформованих 

компетентностей з прийняття 

ефективних гнучких управлінських 

рішень 

Привести у 

відповідність 

цілі освітньої 

програми з 

місією та 

стратегією 

Університету 

Програма спрямована на всебічний 

розвиток особистості здобувача вищої 

освіти як конкурентоспроможного 

фахівця, який діє відповідно до етичних 

принципів, свободи і доброчесності, 

здатного розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання і прикладні 

проблеми, використовуючи інноваційні 

технології, сучасні базові інструменти 

управління та адміністрування в 

організації підприємницької діяльності, 

електронної (інтернет) комерції та 

туристичної діяльності 

 

Печалін 

Олексан

др 

Представник 

професійних 

об’єднань 

Голова 

правління 

Спілки 

ІВ2 Особливості програми: 

Програма є багатопрофільною та 

передбачає оптимальне поєднання 

змісту теоретичної та практичної 

Більш чітко 

висвітлити 

унікальність 

програми 

Програма орієнтована на багатовекторну 

підготовку фахівців та передбачає 

оптимальне поєднання змісту теоретичної 

та практичної підготовки, а саме вмінь 

 



підприємців 

“СТІНА 

 

підготовки, а саме вмінь 

організовувати і управляти 

власним бізнесом, торгово-

технологічними та 

інформаційними процесами, 

проводити біржову діяльність, 

займатися електронною 

комерцією, проєктувати бізнес 

процеси на сучасних торговельних 

інтернет майданчиках, оцінювати і 

управляти результативністю 

туристичної справи, 

удосконалювати комерційні 

процеси інтернет-трейдингу, 

підприємництва та туристичного 

бізнесу. 

Програма виконується в активному 

науково-дослідницькому 

середовищі, надає академічну 

мобільність студенту та 

можливість участі у безкоштовних 

фахових тренінгах з актуальних 

проблем розвитку підприємництва, 

електронної (інтернет) комерції та 

туристичної діяльності. 

Залучення до навчального процесу 

керівників та співробітників 

туристичних компаній, 

підприємств та організацій 

державної, комунальної та 

приватної форм власності. 

Організація самостійної роботи 

студента за допомогою 

дистанційних засобів навчання. 

організовувати і управляти власним 

бізнесом, торгово-технологічними та 

інформаційними процесами, проводити 

біржову діяльність, займатися 

електронною комерцією, проєктувати 

бізнес процеси на сучасних торговельних 

інтернет майданчиках, оцінювати і 

управляти результативністю туристичної 

справи, удосконалювати комерційні 

процеси інтернет-трейдингу, 

підприємництва та туристичного бізнесу. 

Програма виконується в активному 

науково-дослідницькому середовищі, 

надає можливість участі у регіональних 

програмах та фахових тренінгах з 

актуальних проблем розвитку 

підприємництва, електронної (інтернет) 

комерції та туристичної діяльності. 

Залучення до навчального процесу 

керівників та співробітників туристичних 

компаній, підприємств та організацій 

державної, комунальної та приватної 

форм власності. Програма надає 

можливість англомовної підготовки за 

окремими освітніми компонентами. 

Куца 

Яна 

здобувач 

освіти 

студентка 4 

курсу 

ІІ  посилити мовну 

підготовку 

реалізується крім обов’язкового вивчення 

іноземної мови протягом перших 

чотирьох семестрів наявністю в 

навчальному плані дисциплін, які 

 

Замрій 

Віктор 

роботодавець директор 

туристичної 

ІІ   



фірми 

«ВінТУР» 

викладаються англійською мовою, а саме 

Microeconomics, Exchange Business. 

Баландін

а Ксенія 

випускниця, 

роботодавець 

фахівець з 

фінансової 

звітності ТОВ 

«Астарта-Київ» 

ІІ  Додавання ОК Додано ОК «Стратегія і інноватика»  

Вешелен

і 

Олексан

др 

роботодавець Директор депа

ртаменту 

маркетингу 

міста та 

туризму 

Вінницької 

міської ради 

ІІ  Додавання ОК Додано ОК «Просторова економіка»  

Гладков

а 

Анастасі

я 

Здобувач 

освіти PhD 

програми, 

роботодавець 

керівник 

відділу 

управління 

торговим 

простором 

мережі 

магазинів  

«Близенько» 

ІІ Логіко-структурна схема 

підготовки фахівця 

Переглянути, 

зробивши більш 

наочною, 

висвітлити 

звязки ОК та 

компетентностей 

Логіко-структурна схема підготовки 

фахівця 

 

Янакаєв

а 

Віолетта 

роботодавець фізична особа-

підприємець, 

інтернет-

магазин «Все в 

порядке» 

ІІ  Вилучити ОК 

«Громадянська 

освіти» 

Не враховано, оскільки цей компонент 

забезпечує світоглядний розвиток 

здобувачів освіти 

 

 

 

 


