
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітньо-професійну програму «Економіка» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

Стратегічний розвиток нашої держави зумовлює суттєві перетворення в 

усіх сферах суспільства, зокрема й в галузі освіти. Нинішні пріоритети 

державної політики в галузі освіти, зокрема аграрної, орієнтують ЗВО на 

підготовку фахівців з високим інтелектуальним потенціалом, розвинутими 

фаховими компетенціями, здатними до самореалізації і саморозвитку.

Освітньо-професійна програма за спеціальністю 051 «Економіка» 

сформована як система загальних компетентностей та програмних результатів 

навчаїшя для першого (бакалаврського) рівня вишо'і освіти за спеціальністю 

051 «Економіка».

Освітньо-наукова програма «Економіка» містить: профіль освітньо- 

професійної програми «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка», перелік 

компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність, сзорми 

атестації здобувачів вищої освіти; матриці відповідності програмних 

компетентностей компонентам освітньої програми та забезпечення програмних 

результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої проірами.

Вважаю, що програма є актуальною, відповідає освітньо-кваліфікаційній 

характеристиці підготовки фахівця з даної спеціальності, здійснює якісну 

підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 051 «Економіка».

Перший заступник міського голови 

м. К ам’янця-Подільського
АГ

Горшунов Г.1.
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На сьогоднішній день у суспільстві знань сфера освіти займає центральне 

місце, оскільки саме в ній генерується, накопичується і розповсюджується 

головний ресурс розвитку людства -  знання.

Дана освітньо-професійна програма «Економіка» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» 

розроблена викладачами економічного факультету Подільського державного 

аграрно-технічного університету з урахуванням вимог та Стандарту вищої 

освіти і запитів роботодавців та інших зацікавлених осіб.

Освітньо-професійна програма містить перелік навчальних дисциплін, 

курсових робіт, виробничих практик, які в сукупності забезпечують як 

програмні результати навчання та компетентності.

Послідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу 

відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів освіти за 

спеціальністю 051 «Економіка» і сприяють забезпеченню відповідності 

програмних результатів навчання запитам потенційних роботодавців.

Загалом є підстави вважати, що рецензовану освітньо-професійну 

програму можна рекомендувати для підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Е даом іка».

Начальник Кам’янець-Подільського 
відділення Укрексімбанку 
у м. Хмельницькому, 
кандидат економічних наук Кацан А.М.
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В умовах глобалізації економіки та євроінтеграційного курсу України у 

практиці господарювання українських підприємств прослідковується чіткии 

курс на використання соціальних важелів формування та розвитку бізнесу, які 

дозволяють не тільки позитивно впливати на ділову репутацію та імідж 

підприємства, але й зміцнити конкурентні позиції на ринку та отримувати

додаткові доходи для розвитку бізнесу.

Освітньо-професійна програма за спеціальністю 051 «Економіка» 

спрямована на теоретичну і практичну підготовку фахівців у галузі економіки

на рівні вимог сучасного ринку.

Ознайомлення з освітньо-професійною програмою «Економіка» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» свідчить 

про те, що нормативний документ містить цілі, завдання та зміст, установлені 

загальні, спеціальні компетентності та програмні результати навчання, 

кваліфікаційні вимоги до виробничої діяльності випускника першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка».

Здобувши передбачені в програмі компетентності випускники будуть 

здатні виконувати типові функції, які забезпечуються завдяки опануванню 

системи умінь та навиків, визначених у матриці відповідності програмних 

компетентностей компонентам освітньо-професійної програми.

Професійні компетентності носять практичний характер і можуть бути 

використані у прооесійній діяльності майбутніх фахівців.

ФОП «Прудивус МП» ________  Прудивус М.П.


