
Пропозиції зацікавлених осіб, які надійшли під час обговорення 

освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

на 2020-2021 навчальний рік 

 

Представник ТОВ «М.Е.ДОК» Кім А.С. та начальник центру 

сертифікованого навчання «ПРОКОМ» Столярчук І.А. під час ознайомлення з 

проектом ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

запропонували перейменувати освітні компоненти, які пов’язані з вивченням 

нових контурів програмних продуктів M.E.Doc, 1С: Підприємство 8 та BAS 

ERP, й включити їх до ОП 2020 року у наступній редакції: «Організація 

ведення бізнесу», «Інформаційні системи і технології в підприємництві та 

торгівлі», «Організація комерційної діяльності». Також внести зміни до 

робочих навчальних програм та силабусів, включивши тематики, що пов’язані 

з вивченням нових контурів даних програмних продуктів. Крім того, 

представники ТОВ «М.Е.ДОК» та ТОВ «ПРОКОМ» запропонували до ОП 

включити спеціальну компетентність «Здатність до опанування та 

використання документообігу в підприємництві, торгівлі та біржовій 

діяльності на основі вільного володіння державною та іноземною мовами», яка 

дозволить здобувачам вищої освіти отримати наступний програмний 

результат навчання: «На основі вільного володіння державною та іноземною 

мовами знати процес здійснення документообігу в підприємництві, торгівлі та 

біржовій діяльності». Формування зазначеної компетентності запропоновано 

забезпечити за рахунок введення відповідних тем та питань до робочої 

програми вищезазначених дисциплін.   

Директор ТОВ «Атем Груп» Кузьменко Т.І., переглянувши проект ОП 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», запропонувала виключити 

деякі освітні компоненти, які не пов’язані з предметною областю ОП,  та 



ввести до переліку освітніх компонентів «Аналіз фінансово-господарської 

діяльності ІТ-підприємств».  

Директор ТОВ «Хоум Індивідуал» Даценко В.О., студент групи  

ПТБ-31, запропонував із навчального плану виключити ознайомчу  

практику, оскільки, як зазначає і директор, і експерти під час акредитації,  

дана практика є одноманітною із виробничою, та включити до ОП  

спеціальну компетентність «Здатність формувати та демонструвати  

лідерські якості та поведінкові навички», яка дозволить здобувачам вищої 

освіти отримати наступний програмний результат навчання «Вміти 

аргументовано відстоювати свої погляди і переконання в дискусіях, 

демонструвати навички лідерства та командної роботи».  Формування 

зазначеної компетентності запропоновано забезпечити за рахунок введення 

відповідних тем та питань до робочої програми дисциплін: «Основи 

підприємництва», «Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)» та ін. 

Також Владислав Олексійович запропонував ввести до вибіркового каталогу 

дисциплін такі освітні компоненти, що забезпечують необхідні для 

формування у здобувачів вищої освіти спеціальні знання з лідерства та 

податкової системи.  

Представник Brightstyle import LP Вайнуров М.М. переглянувши проект 

ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», запропонував 

перейменувати дисципліну «Практикум діяльності трейдера та торговельного 

брокера» на «Організація діяльності трейдера та торговельного брокера» і 

внести зміни до двох тем даної дисципліни.  

Студентка групи ПТБ-41, випускниця бакалаврату, що навчається за ОП 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Полякова Анна 

запропонувала перенести освітню компоненту «Інвестиції та кредитування 

бізнесу» з вибіркового блоку до основного, оскільки дана дисципліна є 

важливою для формування спеціальних компетентностей у майбутнього 

фахівця з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  



 


