
Формування підприємницьких 
компетентностей студентів в межах 

реалізації проекту ЄС Темпус «Набуття 
професійних і підприємницьких навичок за 
допомогою виховання підприємницького 

духу та консультації підприємців-
початківців» BUSEEG-RU-UA

(2013-2016 рр.)



• Метою проекту ЄС Tempus BUSEEG-RU-UA

• була розробка та впровадження концепції неперервної

освіти (Lifelong Learning) з метою формування у

студентів професійних і підприємницьких навичок,

виховання підприємницького духу, а також

проведення консультацій підприємців-початківців на

базі університетів, технікумів та коледжів за підтримки

центрів підвищення кваліфікації працівників освіти,

регіональних торгово-промислових палат (ТПП) і

Міністерств освіти.



У період реалізації проекту BUSEEG-RU-UA
в КНЕУ імені Вадима Гетьмана були залучені студенти 

2 коледжів та 3 факультетів (4 спеціальностей):

Економічного коледжу КНЕУ,
Коледжу інформаційних систем і технологій КНЕУ

Спеціальностей:
управління персоналом та економіка праці
економіка підприємства
економічна кібернетика
комп'ютерні науки

У ВИЗНАЧЕНІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ВВЕДЕНО НОВУ НАВЧАЛЬНУ
ДИСЦИПЛІНУ РЕНІНГ-КУРС «СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ»
ОБСЯГОМ 6 КРЕДИТІВ, ЩО РАЗОМ З ІНШИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ,
СПРЯМОВАНИМИ НА ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ДУХУ, СКЛАДАЄ 20
КРЕДИТІВ, НЕОБХІДНИХ ЗА УМОВАМИ ПРОЕКТУ.



РОЗРОБЛЕНІ В ЕКОНОМІЧНОМУ КОЛЕДЖІ КНЕУ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ДЛЯ

- ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

- ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ,

- ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА,

- МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ,

- БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК,

- ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ,

- НЕЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

-ПРАВО.

РОЗРОБЛЕНІ В КОЛЕДЖІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАЛЬНІ

ПЛАНИ ДЛЯ

- НЕЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

- ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ І КОМПЛЕКСІВ,

- РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

У НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ БУЛА ВВЕДЕНА НОВА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛИНА

«СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ» ОБ'ЄМОМ НЕ МЕНШ 144 ГОДИНИ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ, ЩО ВІДПОВІДАЛО УМОВАМ ПРОЕКТУ.



Приклад таблиці відповідності навчальних 

планів цілям проекту ЕККНЕУ



Для реалізації цілей проекту 

були розроблені робочі навчальні програми
та навчально-методичні матеріали для
зазначених спеціальностей КНЕУ і
коледжів,

підготовлені Практикум для тренінг-курсу
«Створення власного бізнесу», Дидактичні
матеріали в закладах вищої та професійної
освіти за модулями «Бізнес-планування
діяльності», «Персонал», «Соціальна
відповідальність»,

а також розроблено спеціальну програму і
проведено підвищення кваліфікації 15
викладачів КНЕУ та 17 викладачів
коледжів



В основу усіх методичних розробок та програм підвищення 

кваліфікації викладачів було покладено 

модель компетенцій проекту  BUSEEG

проф. д-р Рихард Фортмюллер



проф. д-р Рихард Фортмюллер



Приклад формулювання 

Результатів навчання студентів (фрагмент)



Економічний коледж КНЕУ імені Вадима Гетьмана
• Впроваджені під час реалізації проекту 

дисципліни  «Основи підприємницької 
діяльності», «Бізнес-планування» та бізнес-
практика «Створи свою справу», формують 
підприємницькі компетентності студентів 
коледжу як молодих підприємців України.

• За результатами проводилось опитування 
студентів щодо їх оцінки концепції та змісту 
курсу, дидактичної складової та практичної 
спрямованості.



Дякую за увагу!


