
Зустрічі з роботодавцями: 
 
1. Участь у Всеукраїнському студентському конкурсі LoNG-2021 (Погляд 

нового покоління) студенів 2-3 курсів Фахового коледжу спеціальностей 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Економіка), 01.10-20.12.2021 
р. Успішна підготовка студентами актуальної теми «Блокчейн приходить в 

Україну», яка пов’язана з розвитком економічної системи України в умовах 

цифрової економіки, була відзначена відповідними подяками та 

сертифікатами роботодавців: Асоціація Блокчейн України, Українська 

асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Київська бізнес-школа, 

Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, 

Благодійний фонд «Україна-ЮНЕСКО», Робоча група «Освіта і 

медіапідтримка ринку віртуальних активів України» Міністерства цифрової 

трансформації України, «Академія фінансового управління» Міністерства 

фінансів України. 
2. Спільні дослідження та апробація результатів наукових досліджень у 

матеріалах XV Міжнародної наукової конференції (24.11.2021 р.) студентки 1 
курсу Фахового коледжу спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність Перець П.В. та її наукового керівника д.е.н., проф. Могилевської 

О.Ю. у тематичному науковому напрямку «Сучасна модель соціально-
економічного розвитку Китаю», які відзначені відповідними сертифікатами 
роботодавців: Інститут Сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, ГО 

«Українська асоціація китаєзнавців», Національний інститут стратегічних 

досліджень, Центр українсько-європейського наукового співробітництва. 
3. Зустріч зі стейкхолдерами у форматі «круглий стіл» для обговорення 

актуальних проблем інноваційного розвитку сучасного бізнесу в умовах 

цифрової економіки глобалізованого ринкового простору та підготовки 

майбутніх фахівців зі спеціальностей Економіка, Підприємництво, 

Менеджмент для роботи у різних галузях народного господарства. 
Оцінювання освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів 

економічної сфери. Учасники зустрічі на основі сучасних трендів ринку праці 

визначили такі актуальні напрями підготовки фахівців, як: формування 

системи цінностей у контексті цілей стійкого розвитку, комунікаційних 

компетентностей, навичок крос-функціональної взаємодії, соціально-
відповідальної етики бізнесу, цифрової грамотності. Працедавці озвучили своє 

бачення щодо адаптації планів до сучасних потреб. Зокрема, вказано на 

потребу посилення таких компетентностей: роботи в автоматизованих 

системах управління; застосування програмних продуктів у сфері 

адміністрування податків, бухгалтерського обліку й аналізу, фінансових і 

кредитних операцій, проєктного й інвестиційного менеджменту з урахуванням 

особливості діяльності великих, середніх, малих підприємств, мікробізнесу; 

застосування методів групової роботи для ухвалення управлінських рішень; 

пошуку й обробки необхідної інформації; психології управління. 

Представники роботодавців: ТОВ «Старкі Індастрі», ТОВ «ПК 

«ПОЖМАШИНА», ПрАТ «Завод «Будмаш». 
 


