
Обговорення освітньо-професійних програм (ОПП) «Економіка 

підприємства» першого (бакалавр) та другого рівня вищої освіти 

(магістр) за спеціальністю 051 «Економіка» 

 

16 квітня 2021 року на платформі Zoom відбулося засідання круглого 

столу робочих проєктних груп та зовнішніх стейкхолдерів з метою 

обговорення ОПП першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти «Економіка підприємства» зі спеціальності 051 

«Економіка». Модератором заходу виступила д.е.н., проф. В.А. Самофатова.  

В обговоренні актуальних проблем підготовки бакалаврів і магістрів 

взяли участь: директор Вигодянської філії ДП «Сантрейд» Л.П. Бондар; 

директор ДП «Світанок-Агро» О.І. Кушнір; директор ТОВ «Компанія з 

управління активами «Теком Ессет Менеджмент» І.І. Крикливий; 

Генеральний директор приватного підприємства «Аккерман Зернопром» І.Г. 

Баранов; директор ПАТ «Укрелеваторпром» І.М. Буценко; Т.в.о. начальника 

управління моніторингу та нагляду у регіонах Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку Ю.В. Саприкін; завідувач кафедри економіки 

промисловості д.е.н. проф. О.І. Павлов, декан факультету економіки, бізнесу і 

контролю к.е.н., доц. Н.М. Купріна, гарант ОПП першого рівня вищої освіти 

к.е.н., доц. Т.А. Кулаковська; гарант другого рівня вищої освіти д.е.н., проф. 

В.А. Самофатова; к.е.н., доц., докторант С.М. Дідух; члени проєктної групи – 

к.е.н., доц. С.В. Крупіна, к.е.н., доц. О.Л. Фрум, к.е.н., доц. Н.В. Яблонська, 

магістрантка А.К. Корікова, студентка 4 курсу О.В. Новікова. 

Розпочав зустріч професор О.І. Павлов, який зробив короткий екскурс 

в історію кафедри та зазначив, що підготовка фахівців за спеціальністю 051 

«Економіка» для соціально-економічного розвитку нашої країни дуже 

важлива, адже будь-який вид господарської діяльності потребує фахівців 

цього профілю. Він наголосив на важливості поєднання у підготовці 

майбутніх фахівців з економіки універсалізації та спеціалізації їх знань.  



Декан ФЕБіК Н.М. Купріна відмітила важливість посилення ОПП 

вибірковими дисциплінами з інших освітніх програм. Гаранти освітніх 

програм Т.А. Кулаковська та В.А. Самофатова акцентували увагу на якості 

підготовки здобувачів вищої освіти та оволодінні ними спеціальних та 

фахових компетентностей у розрізі програмних результатів навчання.  

Присутні члени робочих груп О.Л. Фрум, Н.В. Яблонська, С.В. Крупіна 

приділили особливу увагу обґрунтованості розроблених ОПП, їх структурній 

та логічній побудові, переліку та обсягу обов’язкових та вибіркових освітніх 

компонентів, що сприятиме наданню системних та якісних професійних 

знань та вмінь і забезпечить отримання здобувачами освіти 

конкурентоздатних знань з економіки підприємства.  

Стейкхолдерами були висловлені слушні міркування щодо вимог 

роботодавців до потенційних працівників-економістів. Зовнішні 

стейкхолдери зазначили важливість як фундаментальних економічних 

дисциплін так і дисциплін практичного спрямування та звернули увагу на 

можливість вибору здобувачами вищої освіти елективних освітніх 

компонентів. 

Загалом, стейкхолдери позитивно оцінили даний захід та представлені 

освітні програми, а також зауважили, що доцільною є подальша співпраця як 

в обговоренні освітніх програм, так і в їхній практичній реалізації. Проєктні 

групи і колектив кафедри ЕП взяли до уваги дуже багато цікавих порад, 

рекомендацій, конструктивних пропозицій, які спрямовані на удосконалення 

освітніх програм та сприятимуть поліпшенню підготовки бакалаврів і 

магістрів з економіки підприємства. 

Дякуємо усім учасникам круглого столу за приділений час та 

сподіваємося на подальшу співпрацю! 


