
 

                                                             

 

 

 

  
Українська асоціація з розвитку                                                                                    Академія праці,   

 менеджменту та бізнес-освіти                                                                     соціальних відносин і туризму  
 

Майстер клас  

«Розвиток підприємницьких навичок.  

Інтеграція досвіду у навчальний процес Університетів» 
 

в межах проекту УАРМБО «Школа підприємництва» 
 

17 травня 2018 р., 10:00 – 14:30, м. Київ 
Організатори: 

Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти 

Академія праці, соціальних відносин і туризму 
 

Захід відбувається в рамках програми святкування 25-річчя Академії праці, соціальних відносин і 

туризму 
 

Автор майстер класу:  

Бистрова Ірина Олександрівна, к.е.н., доцент, екс-Академічний керівник програм MBA МІБ, 

викладач міжнародної кваліфікаційної програми CIMA (Chartered Institute of Management Accounts, 

UK), діючий консультант Федерації канадських муніципалітетів проекту "ПРОМІС" (Програма 

посилення конкурентоспроможності МСП міст України), консультант Агенцій регіонального розвитку, 

викладач-консультант школи МСП (проект K.Fund). Понад 15 років викладацького досвіду. Автор 

більше 30 публікацій науково-практичного характеру. Практичний досвід індивідуального 

консультування у сфері бізнес-планування, антикризового управління; реалізації проектів з 

дослідження і прогнозування ринків; обгрунтування фінансових планів розвитку об'єктів інвестування.  
 

Аудиторія: керівники та адміністратори ЗВО, керівники та співробітники навчально-методичних 

департаментів, декани та заступники деканів факультетів, завідувачі та заступники завідувачів кафедр, 

викладачі. 

Цілі та завдання Майстер-класу: ознайомлення з досвідом формування та розвитку 

підприємницьких навичок, аналіз кращих вітчизняних та закордонних практик, побудова ланцюжка 

«УАРМБО-викладач-студент-випускник-бізнес» для трансляції підприємницьких навичок до бізнесу, 

як кінцевого бенефіціара. 
 

Результати для учасників: оволодіння методиками формування у випускника підприємницьких 

навичок для успішної роботи у бізнесі. 
 

Учасники Майстер-класу отримають Сертифікати. 
 

Місце проведення: Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ, Кільцева Дорога, 3-а, (поблизу 

станції метро «Теремки» - «блакитна» лінія) 
 

Вартість участі: 

- для представників ВНЗ, що є членами УАРМБО – 250 грн.;  

- якщо ВНЗ має заборгованість щодо щорічних членських внесків – 450 грн.; 

- для представників навчальних закладів, що не є членами Асоціації  450 грн.; 
 

Дорожні витрати – за рахунок учасників. 

Кошти перераховуються:  

р/р 26008056215156, Код за ЄДРПОУ 32204444? МФО 380269,  ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” 

Отримувач платежу: Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти 

Призначення платежу: разовий внесок П.І.Б. 
 

Телефони для довідок:   067 656 69 21,  050 819 818 3 
 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА                        Наш сайт http://bizedu.in.ua/Cторінка у Фейсбуці 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSiL75UDKzDMVdDoMPn-wVEqgHLqcMC5b_O-B3c3ENYCqGbQ/viewform?usp=sf_link
http://bizedu.in.ua/
https://www.facebook.com/bizedu.in.ua/
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Майстер клас  

«Розвиток підприємницьких навичок.  

Інтеграція досвіду у навчальний процес Університетів» 
 

в рамках проекту УАРМБО «Школа підприємництва» 
 

17 травня 2018 р., 10:00 – 14:30, м. Київ 

 

 

10:00 – 10:30 Реєстрація учасників Майстер-класу 

10:30 – 10:40 Привітання учасників:  

Буяшенко Вікторія Василівна, д.філософ.н., проф., ректор Академії 

праці, соціальних відносин і туризму 

Яковлева Олена Вячеславівна, д.філософ.н., професор, Голова Ради 

Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти 
 

ПРОГРАМА МАЙСТЕР-КЛАСУ 

10:40 – 11:10 Підприємницькі навички: виявлення, формування та розвиток 

11:10 – 11:40 Сучасні освітні формати для бізнесу 

11:40 – 12:10 «Клуб менторства» 

12:10 – 12:30 Кава-брейк 

12:30 – 13:00 Партнерство бізнесу із закладами вищої освіти (ЗВО). Формування 

програм на запит бізнесу 

13:00 – 13:30 Навчальні центри (неформальна освіта) on-line (канадський досвід) 

13:30 – 14:00 Трансляція досвіду формування підприємницьких навичок в 

академічний процес ЗВО 

14:00 – 14:15 Дискусія, підведення підсумків 

14:15 – 14:30 Вручення Сертифікатів учасникам Майстер-класу 

 


