
Підсумки громадського обговорення 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«Міжнародна економіка» 
Ступінь вищої освіти «Бакалавр» 

Галузь знань 29 «Міжнародні  відносини» 
Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» 

 
Дата затвердження попередньої редакції 30.06.2017 р. 
Терміни громадського обговорення ОП 15.03.2020 – 15.04.2020* 

ПІБ стейк-
холдера 

Категорія 
(НПП, 

робото-
давець, 

здобувач 
освіти, 

випускник) 

Науковий 
ступінь/вче-не 

звання, займана 
посада (місце 

роботи) 

До 
якого 

розділу 
ОП 

пропо-
нуються 

зміни 

Попередня редакція 
розділу 

Зміни, що 
пропонуються 

Нова 
редакція 

розділу ОП 
Примітки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Колєснік 

І. М. 
Стейкхолдер  Кандидат 

економічних наук, 
начальник відділу 

матеріально-
технічного 

забезпечення 
Бердянської філії 

ДП 
«Адміністрація 
морських портів 

України»   

До 
розділу 

І. 

Відсутність серед 
результатів навчання 
вміння розв’язувати 

управлінські, 
організаційно-правові, 

інформаційно-
аналітичні, кадрові та 

інші завдання для 
забезпечення 

діяльності державних 
органів влади щодо 

реалізації 
зовнішньоекономічни

х інтересів України 

Включення до 
результатів 

навчання вміння 
розв’язувати 
управлінські, 

організаційно-
правові, 

інформаційно-
аналітичні, кадрові 

та інші завдання 
для забезпечення 

діяльності 
державних органів 

влади щодо 

Вносяться 
зміни до 
розділу І. 

Враховано 



1 2 3 4 5 6 7 8 
реалізації 

зовнішньоекономіч
них інтересів 

України (РН 27) 
Короленко 

В.О. 
Здобувач  Здобувач  

освітньо-
професійної 

програми другого 
рівня ВО 

«Магістр» за 
спеціальністю 292 

«Міжнародні 
економічні 
відносини» 

До  
розділів 
V, VI, 

VII  

Здобувачі  
недостатньо 
володіють 

практичними 
навичками  

Доцільно  
розширити не  

лише спектр суто 
професійних hard-

навичок, але й 
соціальних soft 

skills за допомогою 
освітніх компонент, 

які включають в 
себе практичну 

складову, в рамках 
циклу дисциплін 
професійної та 

практичної 
підготовки  

Вирішено  
доопрацюва
ти змістовне 
наповнення 

дисциплін та 
форми 

роботи зі 
здобувачами 

освіти, з 
метою 

забезпеченн
я 

відповідних 
ЗК, СК та 

ПРН. Отже, 
зміни 

вносяться до 
розділів V, 

VI, VII  

Враховано   

* Обговорення змісту ОП відбулося на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин (протокол № 8 від 07.02.2020 р.) та онлайн-
обговоренні (10.04.2020 р.), за результатами яких здійснювалося обговорення робочих планів, змісту, цілей, компетентностей та освітніх 
компонент ОП 

В.о. завідувача кафедри                                                           М.В. Савченко 

Секретар                                                                          В.В. Середа 


