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З 9 по 16 грудня 2020 року на юридичному факультеті спеціальності 
«Економіка» працювала Кваліфікаційна комісія з перевірки підготовки магістрів 
та присвоєння освітнього ступеня й кваліфікації «Економіст. Викладач 
економічних дисциплін» відповідно до освітньої програми «Економіка». 

Атестація випускників здійснювалася у формі Єдиного кваліфікаційного 
іспиту, який включає кваліфікаційний іспит з педагогіки вищої школи, психології за 
професійним спрямуванням; кваліфікаційний іспит з економіки та методики її 
викладання; захист-презентацію наукового дослідження магістра. 
Результати кваліфікаційного іспиту  засвідчили, що випускники у цілому засвоїли 

систему знань (основних термінів, понять, теорій, концепцій, освітніх технологій) із 
педагогіки та психології, володіють уміннями та навичками самостійно аналізувати 
складні психолого-педагогічні явища і процеси, активно використовувати набуті знання у  
майбутній професійній і суспільній діяльності. 

Кваліфікаційний іспит з економіки та методики її викладання включає 
систему стандартизованих та формалізованих завдань з нормативних 
дисциплін циклу професійної підготовки: «Сучасні економічні теорії (економічна 
нобелелогія)», «Макроекономічна політика», «Мікроекономічний аналіз ІІ», 
«Методика викладання економічних дисциплін». Результати іспиту показали 
високий науково-методичний рівень професійної підготовки здобувачів, розуміння 
ними закономірностей формування та розвитку відтворювальних процесів на 
мікро- та макрорівнях, їх взаємозв’язок з іншими сферами суспільного життя. 
Відповіді здобувачів свідчать про те, що вивчення професійно орієнтованих 



дисциплін сформувало у більшості з них сучасні економічні знання,  економічне 
мислення, уміння аналізувати  економічні явища і процеси, здійснювати вибір, 
самостійно приймати рішення, обирати і застосовувати  ефективну методику 
викладання економічних дисциплін. 

Захист-презентація наукових досліджень магістрантів, теми яких  були 
розроблені та затверджені випусковою кафедрою  та вченою радою факультету, 
відзначилися актуальністю, відповідають сучасному рівню розвитку економічної науки, 
орієнтують здобувачів на розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи. 
Більшість досліджень виконані в межах ініціативної наукової теми кафедри. До 
публічного захисту  були підготовлені наукові доповіді та презентації, з якими 
виступили магістранти . 

Окрім ЄКІ здобувачі склали кваліфікаційний іспит з перевірки додаткових 
компетенцій за блоком дисциплін «Бізнес-англійська  та фінанси», орієнтованого на 
формування важливих сучасних  комунікативних вмінь та розширення можливостей 
професійної самореалізації випускників. 

Отже, мета підготовки фахівців зі спеціальності 051 Економіка освітнього рівня 
магістр досягнута: підготувати  фахівців (викладачів, економістів, науковців, 
методистів, керівників)  високого  рівня,  які  володіють  фундаментальними знаннями  і  
практичними  навичками  роботи  в  закладах  освіти та наукових установах, 
підприємствах різних сфер та форм власності на  посадах,  пов’язаних  з аналізом  і 
прогнозуванням соціально-економічних  та  фінансових  процесів. 


