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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

освітньо-професійну програму «Економіка» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

Стратегічний розвиток нашої держави зумовлює суттєві перетворення в 
усіх сферах суспільства, зокрема й в галузі освіти. Нинішні пріоритеги 
державної політики в галузі освіти, зокрема аграрної, орієнтують ЗВО на 
підготовку фахівців з високим інтелектуальним потенціалом, розвину тими 
фаховими компетенціями, здатними до самореалізації і саморозвитку.

Освітньо-професійну програму за спеціальністю 051 «Економіка», за 
якою здійснюється навчальний процес на економічному факультеті 
Подільського державного аграрно-технічного університету було^ розроблено з 
урахуванням вимог ринку праці та на основі Стандарту вищої освіти.

Згідно даної програми університет готує фахівців здатних виконувати 
професійну роботу на первинних посадах економіста, економічного радника, 
консультанта з економічних питань, оглядача з економічних питань, наукового 
співробітника (економіка). Особливістю програм спеціальності «Економіка» є 
орієнтація на сучасну модель університетської освіти: поєднання навчання з 
науковою діяльністю та набуття передових теоретичних знань та практичних 
навиків як основи для формування креативних фахівців економічного профілю.

Навчальний план освітньо-професійної програми, іюслідовність вивчення 
дисциплін, перелік та обсяг обов’язкових та вибіркових дисциплін повністю 
відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів освіги за
спеціальністю 051 «Економіка».

Програма є актуальною, відповідає освітній характеристиці підготовки 
фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності
051 «Економіка».

Перший заступник міського голови 
м. Кам’янця-Подільського "оршунов Г.Т.



РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітньо-професійну програму «Економіка» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

На сучасному етапі економічного розвитку ключовим чинником 

результативності соціально-економічної політики держави є використання 

важелів розбудови соціально-економічних систем, що забезпечує розробку 

специфічного комплексу заходів щодо генерування сприятливих умов 

загальноекономічного зростання та забезпечення конкурентоспроможності

національної економіки країни.

Рецензована освітньо-професійна програма за спеціальністю

051 «Економіка» підготовлена фахівцями економічного факультету

Подільського державного аграрно-технічного університету. Становить великий

інтерес для роботодавця, адже в її структурі вагоме місце займають

компоненти, спрямовані на вивчення особливостей розвитку ринку та

ключових факторів успіху на ньому.

Навчальний план освітньо-професійної програми, послідовність вивчення

дисциплін, перелік та обсяг обов’язкових та вибіркових дисциплін повністю

відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів освіти за

спеціальністю 051 «Економіка».

Підсумовуючи вищезазначене вважаємо, що програма є актуальною,

відповідає освітнній характеристиці підготовки з д о б у в а ^  вищої освіти 

спсціальності 051 «Економіка».

Начальник К ам ’янець-Подільського 
відділення Укрексімбанку
у м. Хмельницькому, . A M
кандидат економічних наук ‘ ^  ацан



РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

„а освітньо-професійну програму «Економіка» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

Освітньо-професійну програму за спеціальністю 051 «Економіка», за 

якою здійснюється навчальний процес на економічному факультеті 

Подільського державного аграрно-технічного університету було розроблено з 

урахуванням вимог ринку праці та на основі Стандарту вищої освіти і занигів

роботодавців та інших зацікавлених осіб.

У даній програмі чітко визначено цілі, завдання та зміст. Метою освітньо- 

професійної програми є підготовка фахівців, які володіють сучасним 

економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, 

необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності.

Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг обов язкових та 

вибіркових дисциплін повністю відповідають структурно-логічній схемі 

підготовки здобувачів освіти за спеціальністю 051 «Економіка».

До викладання з даної спеціальності залучені висококваліфіковані 

викладачі і спеціалісти з відповідним досвідом, практичними вміннями та 

навиками.
Вважаю, що програма є актуальною, відповідає освітньо-кваліфікаційній 

характеристиці підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 051

«Економіка».

ФОП «Прудивус МП» 1 . ^  Прудивус М.П.


