
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму 

«Економічна кібернетика» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 051 «Економіка» 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут» 

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» другого 

»магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» розроблена 

робочою групою НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний нсгнтут» у результаті 

консультацій із науковцями та потенційними роботодавцями та враховує потреби і 

зміни на ринку праці. Відтак, долучившись до розробки проекту, ми запропонували 

врахувати досвід вітчизняних закладів вищої освіти та сучасні дослідження 

українських та зарубіжних науковців. 

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» другого і 

магістерського) рівня спрямована на оволодіння фундаментальними знаннями щодо 

економічних процесів та закономірностей організації, функціонування і розвитку' 

підприємств; орієнтована на глибоку спеціальну професійну підготовку сучасних 

аналітиків, підприємців, фахівців у сфері управління, здатних швидко адаптуватися до 

сучасного мінливого економічного середовища, то є актуальним на сьогоднішній день. 

До змісту освітньої програми включено обов’язкові та вибіркові освітні 

компоненти, які дають змогу формувати у здобувачів soft skils, та перелік програмних 

компетентностей, що визначають здатність випускника успішно здійснювати 

професійну діяльність відповідно до здобутої кваліфікації. Послідовність вивчення 

дисциплін, план та графік навчального процесу, перелік га обсяг дисциплін повністю 

відповідають завданням освітньо-професійної 

програми. 

Варто наголосити на унікальності освітньої програми «Економічна 

кібернетика» НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут», яка 

простежується у тому, що ця освітньо-професійна програма реалізовуватиметься 



 

у ЗВО З огляду на індивідуальний підхід до здобувачів освіти та формування 

індивідуальної освітньої траєкторії; з урахуванням мети державної Концепції 

розвитку інклюзивного навчання та реалізації державної політики щодо забезпечення 

права здобувачів освіти з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, 

інтеграції їх у суспільство, здійснення комплексної реабілітації таких людей, втілення 

міжнародної практики щодо збільшення кількості навчальних закладів з інклюзивним 

навчанням, готових до надання освітніх послуг особам інвалідністю й особам з 

особливими освітніми потребами та міжнародних принципів розвитку суспільства 

рівних можливостей. 

Врахування пропозицій академічної спільноти та практиків у сфері економіки 

та бізнесу дало змогу сформувати достатньо якісну освітньо-професійну програму 

«Економічна кібернетика» та здійснювати підготовку фахівців за спеціальністю  

051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» на базі НРЗВО 

«Кам'янець-Подільський державний інститут». 


