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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійпу програму

«Економічна безпека авіаційного транспорту».
за спеціальністю 05] «Економіка»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Г.-конош'чпа безпека авіаційного транспорту»
спеціальності 05] «Економіка» з галузі знань 05 «('оціапмі та поведінкові науки» представлена
кафедрою економіки повітряного транспоріу Факутьтсгх економіки та бізнес-адм.ііпісгру вання
Національного авіаційного університету розроблена : врахуваппям нимот ринку прапі та
Стандарту вищої освіти за спсціатьністю 05] «Економіка» для другого (магістерського) рівня
вищої освіти. що затверджений Наказом МОН України від 4 березня 2020 року МЗЗЗ.

Рецензована освітньо-професіи“иа програма за спеціатьністю 05] «Економіка» враховує в
повній мірі вимоги Стандарту вищої освіти за спеціальністю 05] «Економіка» для другого
(к.тагістерського) рівня вищої освіти та передбачає повне пристосування до динамічних процесів
в освітній галузі (секторі авіаційного транспорту ) та в економіці в цілому.

Реалізація освітньо-професійної програми «Економічна безпека авіаційного транспорту»
дозволяє забезпечити досягнення передбачених програмних результатів навчання та набути
здобувачами вищої освіти програмних компетентностей зі спеціальності. Програмні
компетентності. в свою чергу. включають інтегральну компетентність. загальні та фахові
компетентності. необхідні для успішної діяльності фахівця в сфері забезпечення еконшіічної
безпеки авіаційного транспорту.

Послідовність вивчення дисциплін. перелік та обсяі обов'язкових та вибіркових дисциплін
відповідають Структу“рно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спецішьпісгю
05] «Економіка» і покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних резутьґагів
навчання запитам роботодавців. Вимоги до змісту. Оновлення. реалізації компетентністного
підходу ОПП створюють якісні передумови для усебічнот о розвитку особистості здобувана.

До безперечних переваг освітньо-професійної програми слід віднести доповнення
вибіркового блоку підготовки здобувачів дисциплінами. спрямованими на формування здатності
застосовувати сучасні інформаційні технології та спшпатізоване програмне забезпечення у
соціально-еконох.Іічних дослідженнях та в управлінні сопіально-еконох.іічними системами. що є
вкрай актуальним при управлінні проектами в сфері авіаційного транспорту. проведенні оцінки
економічного безпеки суб'єктів підприємницької діяльності та систематизації потрібної для
подальших досліджень та практичної діяльності інформації. На нашу думку. зазначені вище
факти здатні забезпечувати якісніший та свідомий вибір здобувачами необхідних компетенцій
враховуючи потреби ринку праці.

Отже. освітню-професійна програма «Економшна безпека авіаційного транспорту»
спеціальності 05] «Економіка» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» предсгавлена
кафедрою економіки повітряного транспорту Факультет) економіки та бізнес-адхіінісгру вання
Національного авіаційного університету повністю відповтдас сучасному рівпіо розвитку науки та
практики освітньої діяльності. що дозволяє рекоменду вати використання пі(ї програми для
підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магпіерському) рівні за спеціатьпісгіо 051
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