
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2 

засідання кафедри економічної теорії 

від 24 вересня 2015 року 

  Присутні: зав. каф. к.е.н., доц. Карман С.В., к.е.н., доц. Почерніна 

Н.В., к.е.н., доц. Кальченко С.В., к.е.н., доц. Попова Т.В., к.е.н., доц. Бакіна 

Т.В., к.е.н., доц. Кукіна Н.В., к.е.н., доц. Речка К.М., к.е.н., доц. Краснодєд 

Т.Л., к.е.н., доц. Плаксін О.А.,  ст. викл. Васильченко О.О.,  викл. Захарченко 

О.Г., ст. лаб.  Міткова І.А. 

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувача кафедри, доц. Кармана С.В. про 

ініціювання кафедрою розробки освітньо-професійної програми «Економіка» 

для ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка»  

ВИСТУПИЛИ:  

- доц. Кукіна Н.В.  з характеристикою вимог Національної рамки 

кваліфікацій для кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 

- доц. Плаксін О.А. з узагальненням аналізу вимог ринку праці щодо 

фахівців економічного профілю 

- доц. Почерніна Н.В. з узагальнення сучасних трендів вищої освіти на 

основі публікації: Нові тенденції і прогнози розвитку освітніх технологій у 

світі на наступні п’ять років (Доповідь NMC Горизонт: Вища освіта – 2016). 

Переклад і підготовка матеріалу: Володимир САЦИК / За матеріалами: NMC 

Horizon Report 2016 Higher Education Edition (PDF) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.edu-trends.info/educationnews-january-2016/. – 

Назва з екрана  

- усі присутні з обговоренням перспектив відкриття спеціальності та 

узгодженням тексту обґрунтування пропозиції для подання на розгляд 

методичної комісії факультету економіки та бізнесу ТДАТУ 

ВИРІШИЛИ: 

3.1 Клопотати перед вченою радою ТДАТУ про відкриття 

спеціальності 051 «Економіка» та створення проектної групи для розробки 

освітньо-професійної програми «Економіка» для ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» 

3.2 Надати методичній комісії ФЕБ ТДАТУ обґрунтування доцільності 

впровадження освітньої програми «Економіка» (додаток А) 

  



Додаток А  

Методичній комісії факультету економіки та бізнесу  

Таврійського державного агротехнологічного університету 

 

Обґрунтування доцільності впровадження освітньої програми 

«Економіка» 

Колектив кафедри економіки ТДАТУ ініціює розробку нової освітньої 

програми за спеціальністю 051 «Економіка» для впровадження в освітній 

процес у 2016-2017 н.р. 

Номер та назва спеціальності 051 Економіка 

Рівень вищої освіти Бакалавр 

Назва програми Економіка 

 

Зміст обґрунтування: 

1)  соціально-економічні трансформації в Україні, наростання процесів 

глобалізації, а також започаткування  Урядом реформи децентралізації 

ставлять перед вищою освітою завдання щодо підготовки фахівців, здатних 

аналізувати економічну ситуацію не лише в межах окремого підприємства, а 

й на рівні територіальної громади, регіону та країни, здатних виявити наявні 

проблеми та запропонувати шляхи їх вирішення з урахуванням факторів 

впливу макро- та мегарівня. У цьому контексті спеціальність 051 

«Економіка» є універсальною за своїм змістом і найбільш повно відповідає 

визначеним завданням. Україна потребує кадрів з фундаментальною 

економічною підготовкою, здатних критично осмислити вітчизняний та 

передовий світовий досвід ринкового господарювання та адаптувати його до 

сучасних реалій з метою формування ефективної економічної політики. 

Прийняття на глобальному рівні Цілей сталого розвитку у 2015 актуалізували 

потребу підготовки кадрів, здатних не лише забезпечити урахування цих 

цілей у процесах стратегічного планування та прогнозування, а й активно 

сприяти їх практичній реалізації.; 

2) спілкування з представниками місцевої влади м. Мелітополя та 

сфери бізнесу виявило запит на підготовку спеціалістів, які б володіли 

компетентностями у сфері зовнішньоекономічних відносин та мали б 

високий рівень іншомовно мовленнєвої підготовки; 

3) спілкування з абітурієнтами та їх батьками під час 

профорієнтаційних заходів кафедри продемонструвало інтерес до даної 

спеціальності,  особливо у ракурсі міжнародної економіки; 



4) кафедри економіки ТДАТУ здатна сформувати групу забезпечення 

спеціальності 051 Економіка та реалізацію програми на належному 

професійному рівні.   

 

Підстава: ПЕРЕЛІК галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти / ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 

 

 

Завідувач кафедри, доцент                   С.В. КАРМАН 

 

 

 

Секретар кафедри, доцент    К.М. РЕЧКА 

 

"Згідно з оригіналом" 

Секретар кафедри, к.е.н., доц..      К.М. РЕЧКА 

 

24.09.2015   

 

 


