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Присутні:
Задоя А.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри;
Лимонова Е.М., кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри;
Кузьмінов С.В., доктор економічних наук, професор;
Магдіч А.С., керівник відділу англомовних програм, кандидат економічних наук, доцент,
професор кафедри;
Котко О.К., кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри;
Асланов А.Х., експерт з питань управління міжнародним бізнесом АТ "БАНК КРЕДИТ
ДІПРО";
Гріщев Ф.І., Директор Управляючої компанії «Сім-Інвест»;
Петров А.В., директор ТОВ "Aqua Building & Project";
Стариченкова Ю.Р., директор ТОВ "Контакт-електро";
Шлюсарчик Богуслав, Доктор хабілітований, професор, завідувач кафедри
макроекономіки та міжнародних економічних відносин Жешувського університету
(Польща);
Асланова О.К,, випускниця спеціальності "Міжнародні економічні відносини", директор
департаменту Управління проектами ТОВ "Омега" мережа супермаркетів "Варус";
Проданець М.А., випуск спеціальності "Економіка підприємства", засновник ТОВ «ТД
ЛІГА РЕСУРС»;
Шепотько К.О., студентка четвертого курсу спеціальності "Міжнародні економічні
відносини".
Всього: 13 осіб.
Голова засідання:
Задоя А.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри глобальної економіки
Лимонова Е.М., кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри
глобальної економіки
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про внесення змін до освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні
відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», перший
(бакалаврський) рівень вищої освіти
Доповідачі Магдіч А.С.
Асланов А.Х
2. Про внесення змін до освітньо-професійної програми «Економіка бізнесі» спеціальності
051 «Економіка», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Доповідач Котко О.К.
Проданець М.А.

3. Про внесення змін до освітньо-наукової програми «Економіка» спеціальності 051
«Економіка», третій (бакалаврський) рівень вищої освіти
Доповідач Кузьмінов С.В..
СЛУХАЛИ 1: Магдіч А.С. доповіла про досвід реалізації ОПП з міжнародних
економічних відносин (бакалаврський рівень), яка реалізується з вересня 2020 р. У цілому
за своїми освітніми компонентами програма відповідає стандарту та потребам
стейкхолдерів. Разом з тим, реалізація специфічних завдань програми потребує певного її
корегування. Є запит з боку стейкхолдерів на збільшення обсягу часу на вивчення
англійської мови на першому курсі, для приведення у відповідність назв дисциплін та їх
змісту потребує зміни найменування окремих курсів. Необхідно посилити відображення
специфіки спеціальності у курсах загальної підготовки.
Асланов А.Х. звернув увагу, що його участь у підсумковій атестації випускників
бакалаврських програм підтверджує високий рівень їх підготовки. Однак рівень вимог до
знання іноземної мови постійно зростає. Тому є пропозиція включати англомовні курси до
переліку вибіркових дисциплін для студентів, які навчаються українською мовою. Є
пропозиція окремий курс присвятити міжнародним базам даних.
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Міжнародні
економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
2. Рекомендувати вченій раді Університету затвердити ОПП з міжнародних економічних
відносин зі змінами.
СЛУХАЛИ 2. Котко О.К. інформувала про результати опитування стейкхолдерів
(студентів та випускників) щодо змісту програми з економіки бізнесу зі спеціальності 051
«Економіка» першого (бакалаврського) рівня. Абсолютна більшість опитаних підтримала
той варіант ОПП, який був затверджений вченою радою університету у серпні 2020 р. та
вступив у дію з 1 вересня 2020 р. Однак деякі доповнення необхідно внести. Вони
стосуються обсягу вивчення англійської мови, перерозподілу кредитів між окремими
освітніми компонентами, посиленню прикладного характеру курсів загальної підготовки,
розширенню переліку вибіркових дисциплін, які спрямовані на формування soft skills.
Проданець М.А. звернув увагу, що сучасний бізнес потребує фахівців, які добре
володіють іноземною мовою, а тому підтримав запропоновані зміни до ОПП. Також
запропонував у ході реалізації програми надавати більше можливостей роботодавцям для
участі у навчальному процесі.
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Економіка бізнесу»
зі спеціальності 051 «Економіка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
2. Рекомендувати вченій раді Університету затвердити ОПП з економіки зі змінами.
СЛУХАЛИ 3. Кузьмінов С.В. інформував про необхідність внесення змін до освітньонаукової програми з економіки зі спеціальності 051 Економіка третього (наукового) рівня
вищої освіти. Чинна програма була затверджена ще у 2016 р. За цей час відбулися суттєві
зміни у запитах здобувачів. Тому є пропозиція відобразити у ОНП специфіку підготовки
докторів філософії з економіки, а саме широке використання світового досвіду для
вирішення економічних проблем України. Крім того, посилюється попит на проведення

трансрівневих економічних досліджень, що теж необхідно відобразити у переліку освітніх
компонент цієї програми.
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити зміни до освітньо-наукової програми «Економіка» зі
спеціальності 051 «Економіка» для третього (наукового) рівня вищої освіти.
2. Рекомендувати вченій раді Університету затвердити ОНП з економіки зі змінами.

Голова зборів

Секретар

А.О. Задоя

Е.М. Лимонова

