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РЕЦЕНЗІЯ на освітньо-професійну програму 
«Математична економіка та економетрика» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності 111 Математика, 

за якою здійснюється підготовка фахівців у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка 

Нинішні пріоритети державної політики зорієнтовують вищі навчальні заклади на підготовку 
фахівців високого рівня у сфері природничих наук, які володіють фундаментальними теоретико-
методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з моделювання економічних і 
соціальних процесів, з акцентом на критичному мисленні в процесі проведення досліджень, з 
набуттям компетентностей, необхідних для управління фінансово-економічною діяльністю 
підприємницьких і державних структур, фінансово-кредитних установ. Львівський 
національний університет імені Івана Франка, кафедра математичної економіки, економетрії, 
фінансової та страхової математики має в своєму арсеналі досвід, потужний кадровий потенціал 
та матеріально-технічну базу аби виконати завдання підготовки компетентного та 
висококваліфікованого фахівця.  

Ознайомлення з освітньо-професійною програмою «Математична економіка та економетрика» 
підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 111 
«Математика» галузі знань 111 «Математика та статистика» дає змогу зробити висновок про 
оптимальність поєднання як академічних, так і професійних вимог підготовки сучасних 
магістрів з математики у напрямку математичної економіки та економетрики, а також 
формування у них всіх необхідних компетентностей щодо розв’язання комплексних проблем в 
галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності.  

Суттєвою особливістю даної освітньо-професійної програми, що позитивно її вирізняє, є 
сфокусованість на підготовку висококваліфікованих аналітиків нового покоління, які мають 
глибоку теоретичну й методологічну базу у сфері математичної економіки, економетрики, 
дослідження операцій, прийняття оптимальних рішень, теорії ігор, здатних генерувати 
оригінальні й ефективні ідеї та застосовувати сучасний інструментарій для їх обґрунтування та 
реалізації. Важливим є спрямованість ОПП на формування у магістрів розуміння потреби й 
готовності до продовження самоосвіти, реалізації особистісного потенціалу.  

Пропонована освітньо-професійна програма підготовки магістрів у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка відповідає сучасному рівню освітньої діяльності, що дозволяє 
рекомендувати до використання цієї програми для підготовки здобувачів вищої освіти на 
другому (магістерському) рівні за спеціальністю 111 «Математика» галузі знань 11 «Математика 
та статистика».  
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