
Підсумки громадського обговорення 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад» 

Ступінь вищої освіти «Бакалавр» 

Галузь знань 29 «Міжнародні  відносини» 

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» 

 

Дата затвердження попередньої редакції 29.05.2020 р.  

Терміни громадського обговорення ОП 15.03.2021 – 15.04.2021* 

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 

пропонуються 

Нова редакція 

розділу ОП 
Примітки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Орєхова Т.В. 

 

 

Нпп Доктор економічних 

наук, професор, 

професор кафедри 

міжнародних 

економічних відносин, 

декан економічного 

факультету 

ІІ, V, VI, 

VII 

 

Недостатня реалізація 

безпекової складової в 

ОПП у міжнародному 

бізнесі на мікрорівні 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поглиблення 

безпекової 

складової у 

міжнародному 

бізнесі в змісті 

ряду дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

бакалаврів ОП 

«Міжнародний 

бізнес. Бізнес 

переклад» та 

введення 

освітньої 

Зміни 

вносяться до 

розділів ІІ, V, 

VI, VII 

Враховано 



1 2 3 4 5 6 7 8 

компоненти 

«Економічна 

безпека у 

міжнародному 

бізнесі»  

Захарчук Д.В. Здобувач Здобувач освітньо-

професійної програми 

другого рівня СО 

«Магістр» за 

спеціальністю 292 

«Міжнародні 

економічні відносини» 

ІІ, V, VI, 

VII 

Недостатньо 

компетентностей та 

навичок з 

документування 

зовнішньоекономічної 

діяльності  

Посилено 

компетентності 

через введення 

освітньої 

компоненти 

професійного 

спрямування 

«Документування 

у міжнародному 

бізнесі» 

англійською 

мовою 

Вносяться 

зміни до 

розділів ІІ, V, 

VI, VII 

Враховано 

Дем’янова Ю.О. Випускник Випускниця 

спеціальності 

«Міжнародні 

економічні 

відносини», 2020 р. 

ІІ, V, VI, 

VII 

Недостатньо 

компетентностей та 

навичок з 

документування саме 

англійською мовою в 

процесі здійснення 

зовнішньоекономічних 

операцій 

Посилено 

компетентності 

через введення 

освітньої 

компоненти 

професійного 

спрямування 

«Документування 

у міжнародному 

бізнесі» 

англійською 

мовою 

Вносяться 

зміни до 

розділів ІІ, V, 

VI, VII 

Враховано 

Горкун К.В. Здобувач Здобувач освітньо-

професійної програми 

першого рівня СО 

ІІ, V, VI, 

VII 

Недостатньо 

компетентностей 

Посилено 

компетентності 

через введення 

Вносяться 

зміни до 

Враховано 



1 2 3 4 5 6 7 8 

«Бакалавр» ОП 

«Міжнародний бізнес. 

Бізнес-переклад» 

професійного 

спрямування 

ряду освітніх 

компонент 

професійного 

спрямування 

(«Документування 

у міжнародному 

бізнесі» 

англійською 

мовою, 

«Економічний 

аналіз у 

міжнародному 

бізнесі»)  

розділів ІІ, V, 

VI, VII 

Груць М.І. Здобувач Здобувач освітньо-

професійної програми 

першого рівня СО 

«Бакалавр» ОП 

«Міжнародна 

економіка» 

ІІ, V, VI, 

VII 

Недостатньо 

враховано особливості 

ринку праці та 

регіональної 

спрямованості 

Введення в ОП 

«Міжнародний 

бізнес. Бізнес-

переклад» 

освітньої 

компоненти 

«Міжнародний 

маркетинг»; 

поглиблення 

регіональної 

спрямованості в 

змісті тем ряду 

освітніх 

компонент  

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

бакалаврів ОП 

Вносяться 

зміни до 

розділів ІІ, V, 

VI, VII 

Враховано 



1 2 3 4 5 6 7 8 

«Міжнародний 

бізнес. Бізнес-

переклад» 

* Обговорення змісту ОПП відбулося на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин (протокол № 15 від 19.04.2021 р.) та онлайн-

обговоренні (15.04.2021 р.), за результатами яких здійснювалося обговорення робочих планів, змісту, цілей, компетентностей та освітніх 

компонент ОПП 
 

Завідувач кафедри                                                                          М. В. Савченко 
 

Секретар                                                                          Г.С. Кукель 
 


