
Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів 
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
на освітньо-професійну програму «Бізнес-адміністрування» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти 

Період громадського обговорення освітньої програми – з 10 березня 2021 р. по 10 квітня 2021 р. 
 

Категорія 
стейкхолдерів 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Місце роботи 
(навчання), 
посада 

Зміст пропозиції(-й) та її (їх) обґрунтування Примітка про врахування / неврахування 

Академічна 
спільнота 

Горохова 
Людмила 
Петрівна 

Директор 
УАРМБО 

Необхідно модернізувати навчальний план 
ОПП з включенням ОК, які б сприяли 
розвитку професійних компетентностей 
здобувачів, пов`язаних з управлінням бізнес-
організаціями в умовах діджиталізації 
економіки. 

Пропозицію враховано 
До навчального плану ОПП додано ОК 
«Діджитал-менеджмент», що знайомить 
студентів з основними digital технологіями, 
які забезпечують оптимізацію співпраці з 
клієнтами, партнерами, оптимізацію бізнес-
процесів компанії. 

Представник 
роботодавців 

Тягунова Злата 
Олександрівна 

Заступник 
регіонального 
директора з питань 
управління 
персоналом групи 
компаній «Епіцентр 
К» 

З метою підвищення рівня умінь  здобувачів 
спілкуватись у професійних і наукових колах 
державною та іноземною мовами доцільно 
передбачити вивчення на ОПП  відповідних 
навчальних дисциплін.   

Пропозицію враховано 
У переліку вибіркових дисциплін, що
формують загальні компетентності, наявні 
дисципліни «Культура української мови», 
«Англомовне наукове письмо» та «Німецька 
мова бізнесу». 

Представник 
роботодавців 

Вождаєнко 
Валентина 
Володимирівна 

Начальник відділу 
інновацій та 
розвитку 
Полтавської 
торгово-
промислової палати 

Рекомендовано внести в якості обов’язкової 
складової ОПП окремі форми практико-
орієнтованого навчання через систему 
тренінгів; через вивчення низки професійних 
дисциплін із можливістю закордонного 
стажування та отримання міжнародного 
практичного досвіду у сфері управління 
бізнесом, бізнес-підприємствами та 
організаціями, їх структурними та 
виробничими підрозділами. 

Пропозицію враховано 
У переліку обов'язкових дисциплін наявний 
ОК «Тренінг: Розвиток креативності як 
чинник успіху», заплановано розширення 
використання тренінгових технологій; 
студенти мають можливість закордонного 
стажування відповідно до укладених 
договорів.  



Випускник 
програми 

Рєпка Вікторія Випускник 
спеціальності 
«Менеджмент» 
освітньо-
професійної 
програми «Бізнес-
адміністрування» 
ПУЕТ (2019 р.), арт-
директор компанії 
«Relax Park Verholy» 

Доцільно розширити практику впровадження 
тренінгових технологій в навчальному процесі 
здобувачів ОПП 

Пропозицію враховано 
До переліку вибіркових дисциплін, що 
формують професійні компетентності, 
введено дисципліну «Тренінг «Розвиток 
емоційного інтелекту керівника» 

 


