
РЕЦЕНЗІЯ 
па освітню програму 

«Підіїрисмпицька діяльність в авіації» 
нсріного (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за снсціальнісгю 076 «Підприємництво, горгівля та біржова діяльність» 
кафедри економіки та бізиес-гехнологій 
Національного авіаційного університету

Сталий, динамічний та збалансований розвиток підприємницької діяльності 
в авіації є рушійною силою економіки та запорукою економічного зростання 
країни. Розповсюдження ринкових методів господарювання обумовлює постійну 
потребу в значній кількості фахівців в питаннях створення та ефективного 
ведення бізнесу в авіації, підготовки фахівців у сфері розроблення бізнес-проектів 
та здійснення їх бізнес-адміністрування, генерування стартапів, провадження 
підприємницької діяльності з використанням як традиційних, так і новітніх 
методів її організації. Здобувані освітньої програми «Підприємницька діяльність в 
авіації» першого рівня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» отримують теоретичні знання, 
практичні фахові навички, наукову обізнаність та розуміння світових тенденцій 
підприємництва в авіації. Необхідність підготовки спеціалістів, шо володіють 
наведени.ми в ОПГІ ко.мпетенціями, підтверджується активним розвитком 
авіаційної галузі на теперішній час та високим попитом на кваліфікованих 
працівників, яких потребують підприємницькі структури на повітряному 
транс пор'гі.

Освітньо-професійна програма (ОПП), тцо реалізується в Національному 
авіаційному університеті за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» являє собою узгоджений комплекс освітньої діяльності, 
спрямований на досягнення навчальних цілей необхідних для здійснення 
професійної діяльності фахівців з конкретизацією особливостей підприємництва у 
сфері авіаційного та суміжних з ним видів бізнесу, затверджений закладом вищої 
освіти з урахуванням вимог ринку праці на підставі Стандарту вищої освіти за 
відиовідпою спеціальністю.

Освітній процес в межах ОПП наповнений актуальними, а головне 
потрібними для фахівця освітніми компонеїтіами, навчальний план побудований 
відповідно до найсучасніших вимог ринку праці, технологій та з урахуванням 
особливостей ведення бізнесу в авіації.

Навчальний плай підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми 
«Підприємницька діяльністі. в авіації» першого рівня вищої освіти повністю 
відповідає завданням освітньо-професійної програми. Обраний алгоритм 
послідовності вивчення дисциплін, регламент освітнього процесу, перелік та 
обсяг нормативних та вибіркових освітніх компонент відповідають структурно- 
логічній схемі підготовки здобуїрй^Гд'ЇР)^^! освіти за спеціальністю
«Підприємництво, торгівля та освітньо-професійною
програмою «Підприємницька діяль
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