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Проект на обговорення
ОСВІТНЯ ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БІЗНЕС АНАЛІТИКА»
Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність
051 Економіка
Спеціалізація
Бізнес аналітика
Обсяг програми
240 кредитів
Тривалість навчання
3_р._10 міс.
Кваліфікація
Бакалавр з економіки за спеціалізацією бізнесаналітика
Форма навчання
денна/заочна
Рівень програми
перший (бакалаврський) рівень – 7 рівень НРК
Ціль освітньої програми – підготовка конкурентоздатних професіоналів в сфері бізнесаналізу та інформаційно-аналітичної підтримки управлінських рішень, які володіють
фундаментальними знаннями, орієнтованими на практичне застосування у забезпеченні
стійкого зростання і довготривалого розвитку сучасного бізнесу.
ОПП спрямована на підготовку кваліфікованих бакалаврів з економіки в області
інформаційно-аналітичного забезпечення оперативних, тактичних і стратегічних управлінських
рішень, моделювання та аналізу бізнес-процесів на основі сучасних технологій. ОПП
ґрунтується на принципах фундаментальності знань, орієнтованих на практичне застосування,
розвитку критичного економічного мислення і творчого підходу до вирішення нестандартних
завдань, високих стандартів академічної етики і гнучкості освіти. Відмінною її особливістю є
можливість отримання студентами, починаючи з 3-го курсу, поглиблених знань в області
фінансового та управлінського видів економічного аналізу, розвитку здібностей у практичному
застосуванні його інструментів в якості невід’ємної компоненти успішного ведення сучасного
бізнесу. Високий рівень професійної компетентності за профільною спеціалізацією досягається
завдяки оптимальному поєднанню

глибокої теоретичної

підготовки з

ґрунтовними

практичними навичками, які студенти отримують під час практики у комерційних і державних
структурах.
Працевлаштування:


Big-data аналітик



Бізнес аналітик



Бізнес консультант з розвитку бізнесу



Розробник бізнес-процесів



Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки
Проект змісту ОПП «Бізнес-аналітика»

ОБОВ’ЯЗКОВА КОМПОНЕНТА
1.1. Цикл загальної підготовки
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Українознавство: історія, культура, мова

Іноземна мова
Підприємницьке право

Фізичне виховання
Економічна теорія
Курсова робота з економічної теорії
Математичний аналіз та лінійна алгебра
Інформаційні та комунікаційні технології в економіці
Соціологія і політологія
Фінанси
Логіка для економістів
1.2. Цикл професійної підготовки
Національна економіка і міжнародні економічні відносини
Економіка підприємства
Курсова робота з економіки підприємства
Менеджмент
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Корпоративний облік та звітність
Економіко-математичні методи та моделі
Соціально-економічні статистика
Економічне обґрунтування управлінських рішень
Курсова робота з економічного обґрунтування управлінських рішень
Аналіз великих даних
Цифрова економіка
2.Цикл професійної підготовки за спеціалізацією
Основи економічного аналізу
Бізнес аналітика та статистика
Курсова робота з бізнес-аналітики
Бізнес-інжиніринг
Курсова робота з бізнес інжинірингу
Фінансовий аналіз та діагностика діяльності підприємства
Інноваційно-інвестиційний аналіз
Стратегічний аналіз
Практична підготовка: Університетська освіта
Практика переддипломна
Дипломна робота
Загальний обсяг обов'язкових компонент 180 кредитів
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ВИБІРКОВА КОМПОНЕНТА складає 60 кредитів. Перелік дисциплін визначається
індивідуальним планом навчання студента. Вибіркові компоненти формуються з дисциплін
загально академічного каталогу ОНАЗ ім. О.С. Попова (12 кредитів) та загально інститутського
каталогу (Інститут бізнесу та соціальних комунікацій) (48 кредитів)
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