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Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Архмедіапроект» 

Солодовник Ю.М. пропонує в навчальний план ввести дисципліну, що розглядає 

маркетингові технології створення тривалої прихильності до товару або послуги 

(наприклад, «Основи брендінгу»), а також надати можливість вивчати 

дисципліну «Менеджмент» на молодших курсах, що дозволить набути 

здобувачами на старших курсах умінь управляти діловими конфліктами. 

Член Ради студентів НТУ «ДП», голова Ради студентського самоврядування 

факультету менеджменту М. Антоненко запропонував, щоб освітня програма 

надавала можливість залучати до проведення занять професіоналів-практиків 

підприємницької діяльності, особливо бізнесменів молодого віку, не тільки в 

період практик, а й на протязі всього навчального року. Крім того, студенти 

повинні мати можливість знайомитись з поточною роботою бізнес-структур. 

Начальник Дніпровського регіонального підрозділу Першої української 

міжрегіональної товарної біржі Бєклєшов Д.О. з метою удосконаленні змісту 

підготовки бакалаврів пропонує ввести в навчальний план першого курсу 

дисципліну, яка би розкривала в цілому сутність спеціальності та одночасно 

позначала її фахові особливості.  

Студент гр. 076-17-1 Шевчиков Б.Р. запропонував ввести до навчального 

плану дисципліну, що формує компетентності здійснення підприємницької 

діяльності на сучасних принципах, вимогах до бізнесу та розкриває міжнародні 

стандарти ведення бізнесу.   

Генеральний директор Правобережної товарної біржі Поляков І.Г. вважає, 

що в освітній програмі необхідна наявність, наряду вже з існуючою дисципліною 

«Мікроекономіка», дисципліна, що розглядає макроекономічні процеси розвитку 



суспільства, а також дисципліна, що формує компетентності в менеджменті 

підприємницької діяльності.  

Студентка гр. 076-18-1 Ружіна А.С. запропонувала ввести до навчального 

плану дисципліну, що надає знання та формує навички планування та реалізації  

економічних процесів в природокористуванні. 

Директор приватного підприємства «Будівельно-монтажна компанія-21» 

Талан І.А. вважає, що передчасно на першому курсі вивчати дисципліну «Аналіз 

і прогнозування бізнес-процесів», тому що не опановані дисципліни, пов’язані з 

економікою підприємництва та економічною діагностикою підприємницької 

діяльності (дисципліни вивчаються на старших курсах). При удосконаленні 

змісту освіти здобувачів було би доцільно формувати дисципліни, що 

розглядають питання соціальної та екологічної безпеки бізнесу в умовах 

впровадження парадигми сталого розвитку суспільства та підвищення впливу 

еколого-економічних чинників на підприємницьку діяльність суб’єктів 

економіки. 

Студент гр 076-17-1 Шкірко К.І. запропонував ввести в освітню програму 

підготовки здобувачів дисципліну, що формує професійні компетентності з 

визначення, обґрунтування  та впровадження стратегій розвитку бізнесу. 

Президент Дніпропетровської торгово-промислової палати Жмуренко В.Г 

вважає за доцільним вивчати вже на другому курсі дисципліни, що пов’язані з 

економікою та організацією торгівлі, зокрема за посередництвом торгово-

промислових палат.  

Заступник декана факультету менеджменту НТУ ««ДП» Дудник А.В. 

пропонує з метою підвищення ефективності реалізації освітньої програми 

підсилити контакти з потенційними роботодавцями шляхом залучення їх до 

навчального процесу. Це дасть можливість вносити зміни в перелік дисциплін, 

особливо вибіркової складової освіти; розширяти базу практик. 

Студентка гр. 076-18-1 Лапко А.В. запропонувала ввести в освітню 

програму підготовки здобувачів дисципліну, що формує професійні 



компетентності з організації започаткування бізнесу з урахуванням специфіки 

видів підприємницької діяльності. 

Віце-президент Дніпропетровської торгово-промислової палати 

Нестеренко Л.Г. пропонує на підставі договору про співпрацю між ТПП та НТУ 

«ДП» визначити палату базовим місцем ознайомчої навчальної практики 

студентів спеціальності 076 та надавати можливість фахівцям даної установи 

приймати участь в навчальному процесі (проведення лекцій та практичних 

занять). 

Начальник відділу поширення інформації, комунікацій із користувачами та 

громадськістю (Управління статистики у Дніпропетровській області) 

Вергун Л.М рекомендує ввести дисципліну в освітню програму (або опановувати 

її факультативно), яка б вчила майбутніх фахівців з бізнесу застосовувати 

технології статистичного спостереження та управління економічними 

інформаційними потоками при здійсненні підприємницької діяльності. 

 

 

 

 


