
Підсумки громадського обговорення 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«Бізнес-адміністрування» 

Ступінь вищої освіти «Магістр» 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

 

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 

Хаджинов І.В.  Стейколдер Д.е.н., професор, 

проректор з 

наукової роботи 

ДонНУ імені 

Василя Стуса 

І, V, VI, 

VII 

Недостатня реалізація 

принципу «навчання 

через дослідження». Не 

вистачало відповідних 

СК та РН, які 

забезпечую його 

реалізацію 

До списку СК та РН 

додати ті, що  

розвивають здатність 

до самостійного 

опанування новими 

знаннями, 

використання сучасних 

дослідницьких 

технологій у бізнес-

адмініструванні 

Вносяться 

зміни до 

розділів І, V, 

VI, VII 

Враховано 

Карпенко О. О.  НПП Д.е.н., професор, 

завідувач кафедри 

менеджменту, 

публічного 

І Недостатньо чітко 

прописаний профіль 

освітньої програми  

У профілі ОПП 

відмічено, що це 

спеціальна освіта в 

сфері менеджменту, 

Вносяться 

зміни до 

розділу І 

Враховано 



1 2 3 4 5 6 7 8 

управління і 

адміністрування 

Державного 

університету 

інфраструктури та 

технологій (м. 

Київ) 

управління бізнесом, 

що передбачає 

підготовку фахівців, 

здатних ідентифікувати 

та вирішувати складні 

спеціалізовані завдання 

у сфері управління 

бізнесом на засадах 

оволодіння системою 

компетентностей 

Слободян Р. О.  Здобувач 

ОП 

«Бізнес-

адмініструван

ня» 

Здобувач 

ОП 

«Бізнес-

адміністрування» 

ІІ, V, VI, 

VII 

Незважаючи на другий 

рівень вищої освіти, 

здобувачі СО 

«Магістр» нерідко 

недостатньо володіють 

навичками бізнес-

планування для 

прийняття 

управлінських рішень 

До списку навчальних 

дисциплін додати 

дисципліну, що  вивчає 

механізми та методи 

бізнес-планування для 

прийняття 

управлінських рішень в 

умовах сучасних 

глобалізаційних 

процесів, спрямовану 

на формування 

необхідних 

професійних знань і 

розрахунково-

аналітичних вмінь у 

майбутніх менеджерів 

вищої та середньої 

ланки 

Потрібно 

запровадити 

освітню 

компоненту, 

що формує 

навички з 

бізнес-

планування 

Вирішено, 

введено 

освітню 

компонент

у «Тренінг 

з бізнес-  

планування

», 

доопрацьов

ано розділи 

V, VI, VII 

Шутак І. А. Роботодавець  Голова 

Вінницької 

районної ради 

V, VI, 

VII 

 

Недостатня 

врахованість 

здійснення власних 

Врахування у 

результатах навчання 

здійснення власних 

наукових досліджень з 

Необхідно 

ввести до 

результатів 

навчання за  

Враховано, 

вирішено 

доопрацюв

ати зміст 



1 2 3 4 5 6 7 8 

наукових досліджень з 

бізнес-адміністрування 

бізнес-адміністрування  

та їхньої  апробації на 

наукових заходах 

виробничою 

(науково-

дослідною) 

практикою 

апробацію 

власних 

наукових 

досліджень на 

наукових 

заходах 

робочої 

програми 

та 

методични

х 

рекоменда

ції з 

виробничої 

(науково-

дослідної) 

практики  

* Обговорення змісту ОП 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 ОП 

Завідувач кафедри                                                                               М. В. Савченко 

 

Секретар                                                 Г. С. Кукель 

 

 


