




РЕЦЕНЗІЯ
на освітню програму «Бізнес-аналітика та статистика» 

за спеціальністю 051 «Економіка» 
галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

для ступеня вищої освіти «Магістр»

В умовах розвитку цифрової економіки зростає попит на професіоналів, 
здатних розв’язувати складні задачі і проблеми з використанням статистичних 
методів збору та аналізу даних, мов програмування та ІТ-технологій. Саме на 
підготовку таких фахівців спрямована освітня програма «Бізнес-аналітика та 
статистика».

Освітньо-професійна програма «Бізнес-аналітика та статистика» за 
спеціальністю 051 «Економіка» для другого (магістерського) рівня вищої 
освіти містить перелік дисциплін, які включені також у споріднені освітні 
програми університетів України та зарубіжних закладів вищої освіти. 
Особливістю програми є те, що вона містить нові та оновлені дисципліни, 
орієнтовані на розвиток навиків використання методів роботи з даними для 
вирішення комплексних економічних завдань. Освітня програма передбачає 
вивчення таких дисциплін як «Бізнес-аналітика в управлінні», «Смарт- 
аналітика», «Бази даних», «Методологія наукових досліджень», 
«Інноваційний менеджмент» та інші.

Кадровий склад групи забезпечення освітньо-професійної програми 
сформований з науково-педагогічних працівників, які мають досвід 
викладацької та наукової діяльності у підготовці фахівців з економіки, 
аналітики та управління підприємствами різних секторів економіки.

Освітня програма «Бізнес-аналітика та статистика» за структурою 
побудови та змістом відповідає встановленим вимогам і освітнім стандартам, 
враховує сучасні тенденції розвитку ринку праці та попит на фахівців з бізнес- 
аналітики і роботи з великими масивами даних.

Доктор економічних наук,
професор кафедри статистики економічного факультету 
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РЕЦЕНЗІЯ  

на освітньо-професійну програму «Бізнес-аналітика та статистика»  

СО «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка»,  

яка реалізується на економічному факультеті Донецького національного 

університету імені Василя Стуса 

 

Освітньо-професійна програма «Бізнес-аналітика та статистика» підготовки 

спеціалістів за спеціальністю 051 «Економіка» розроблена, як узгоджений 

комплекс видів освітньої діяльності, спрямований на досягнення навчальних цілей, 

здійснення професійної діяльності, в рамках яких можлива подальша професійна 

кар’єра. 

В освітньо-професійній програмі «Бізнес-аналітика та статистика» особлива 

увага приділяється актуальним вимогам та потребам забезпечення аналітичної 

складової в управлінні бізнесом, підприємством, державою. Визначені програмою 

фахові компетентності та результати навчання засвідчують високий рівень 

професійної підготовки випускників, забезпечують достатньо широке поле їх 

професійної діяльності та високу конкурентоспроможність на ринку праці. 

Ефективність освітнього процесу забезпечується його логічною побудовою, чітко 

продуманою та збалансованою структурою програми, раціональним поєднанням 

теоретичного навчання і практичної підготовки. Запропонована освітньо-

професійна програма «Бізнес-аналітика та статистика» дозволяє забезпечити 

сучасну та якісну фахову підготовку магістрів за спеціальністю 051 «Економіка». 

Освітньо-професійна програма містить в собі всі необхідні структурні та змістові 

складові, відображає сучасні вимоги до підготовки фахівців у сфері економіки і 

відповідає запитам практичного використання. 

В рецензованій освітньо-професійній програмі визначені компетентності, 

виходячи із видів і завдань економічної діяльності. Вони розподілені на загальні та 

спеціальні фахові компетентності, найбільш відповідні для запропонованої 

програми. Фахові компетентності носять практичний характер і можуть бути 

використані у професійній діяльності майбутніх фахівців. Навчальний план 

підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Бізнес-аналітика та 

статистика» повністю відповідає завданням освітньої-професійної програми. 

Послідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу, перелік та 

обсяг нормативних та вибіркових дисциплін відповідають структурно-логічній 

схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» і 

покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів навчання 

запитам потенційних стейкхолдерів. 

 

Керівник відділу продажів виробничого  
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