
 

 



 



 

  

 

1. ПРОФІЛЬ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ 

«ЕКОНОМІКА» 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 «ЕКОНОМІКА» 

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Запорізька державна інженерна академія 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра економіки та інформаційних технологій 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр 

Бакалавр з економіки  

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна  програма «Економіка» 

підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня  галуззю знань    05 

«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності   

051 «Економіка» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 3 роки 10 місяців 

Наявність 

акредитації  
 

Цикл/рівень  
НРК України – 6 рівень, FQEHEA – перший цикл, 

QFLLL – 6 рівень 

Передумови  
Наявність повної загальної середньої 

освіти/ступеня молодшого спеціаліста. 

Мова(и) викладання  Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 
До введення нової 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=53&lang=ua 

2 - Мета освітньої програми 

Підготувати фахівців, які володіють фундаментальними знаннями і 

практичними навичками в галузі інформаційних технологій та 

комп’ютерного моделювання, аналізу та прогнозування в банківських 

установах, на державних і приватних підприємствах, в науково-дослідних 

інститутах і установах на посадах, пов’язаних з використанням 



 

інформаційних технологій для аналізу соціально-економічних процесів. 

Бакалаври економіки, що одержали диплом за спеціалізацією «Економічна 

кібернетика» можуть працювати в навчальних закладах Міністерства освіти 

і науки, в системі професійної освіти, в приватних навчальних закладах 

відомчого підпорядкування на посадах асистента, викладача, молодшого 

наукового співробітника. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

05 Соціальні та поведінкові науки 

051 Економіка 

Орієнтація програми Програма освітньо-професійна.  

Структура програми передбачає оволодіння 

базовими знаннями та практичними навичками 

щодо використання сучасних економіко-

математичних методів, інформаційних технологій 

та комп’ютерних систем для аналізу та 

прогнозування соціально-економічних процесів; 

підтримки прийняття рішень в економіці, 

методичних основ педагогічної і науково-дослідної 

діяльності. 

Основний фокус 

освітньої  

програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 
економіки з можливістю набуття необхідних 
дослідницьких навиків для наукової кар’єри.  

Ключові слова: економіка, управління, 

моделювання розвитку економічних систем, ризик-

менеджмент, інформаційні технології, 

інформаційний менеджмент. 

Особливості 

програми 

Освітньо-професійна програма (240 кредитів) 

спрямована на оволодіння основами 

фундаментальних знань та практичними знаннями 

з інформаційних технологій та комп’ютерних 

систем, базовими навичками їх практичного 

застосування у різних галузях економіки, набуття 

базової кваліфікації у аналізі бізнес-процесів, 

формує основи перспективного способу мислення, 

здатність застосовувати нові ідеї у бізнесі. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування  

та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть працювати на підприємствах, 

установах, банках, страхових компаніях, фондових 

ринках, в органах державного та місцевого 

самоврядування; на підприємствах малого та 

середнього бізнесу у якості бізнес-аналітиків, 

розробників WEB-сайтів, IT-фахівців. Випускники 



 

можуть також працювати в навчальних закладах та 

науково-дослідницьких організаціях на посадах 

асистентів та молодших наукових співробітників: 

3119. – технік з підготовки виробництва; технік з 

планування 

3121.2. – технік-програміст 

3411. – фахівець з фінансово-економічної безпеки 

3423. – адміністративний помічник 

3434. – референт, референт з основної діяльності 

3434.1. – помічник керівника підприємства 

(установи, організацій) 

3435. – помічник керівника малого підприємства 

3435.1. – організатор діловодства  

3435.2. – організатор діловодства (державні 

установи) 

3435.3. – організатор діловодства (види 

економічної діяльності) 

Подальше навчання Бакалаври мають можливість продовжити навчання 

за програмою другого рівня FQ-EHEA, 7 рівня EQF-

LLL та 7 рівня HPK.  

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студенто-центроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання. Стиль навчання – 

активний, що дає можливість студенту обирати 

предмети. Лекції, лабораторні роботи, семінари, 

практичні заняття, самостійна робота на основі 

підручників, навчальних посібників та конспектів 

лекцій, консультації із викладачами. Комбінація 

лекцій, семінарських та практичних занять із 

розв’язанням ситуаційних завдань та 

використанням кейс-методів, ділових ігор, 

тренінгів, що розвивають аналітичні здібності та 

навички працювати в колективі. 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, звіти з практичних та 

лабораторних занять, презентації, поточний 

контроль.  Підсумковий контроль здійснюється за 

результатами поточного контролю або 

оцінюванням екзамену, державна атестація. 

 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми економічних та 

соціальних процесів, що передбачає проведення 



 

аналізу, та характеризується комплексністю і 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

– здатність до аналізу економічних процесів, 

розуміння принципів розвитку економіки;  

– здатність до застосування математичних моделей 

економічних та соціальних процесів;  

– вміння застосовувати моделі до аналізу і 

розробки науково обґрунтованих рішень;  

– здатність до навчання та готовність підвищувати 

рівень своїх знань;  

– здатність до самостійної роботи, здатність нести 

відповідальність за неї;  

– здатність працювати з широким колом 

інформаційних системам та використовувати 

комп'ютерні мережі;  

– здатність працювати в глобальних комп'ютерних 

мережах;  

– уміння знаходити та аналізувати дані з різних 

інформаційних джерел;  

– уміння будувати WEB- сайти для підприємств та 

установ. Здатність здійснювати комунікаційну 

діяльність;  

– уміння працювати у колективі. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

– вміння обґрунтовувати вибір оптимальних рішень 

на основі сучасних інформаційних технологій;  

– здатність використовувати сучасні інформаційні 

технології для оптимізації діяльності підприємств 

та установ;  

– здатність розробляти бізнес-плани реалізації 

підприємницьких намірів та інвестиційних 

проектів;  

– здатність здійснювати комунікаційну діяльність; 

– уміння працювати в колективі та команді;  

– здатність розраховувати економічну ефективність 

проектів, оцінювати альтернативи з урахуванням 

ризиків; 

– здатність аналізувати та обробляти аналітичні 

дані для прийняття управлінських рішень щодо 

проведення біржових операцій;  



 

– уміння на основі інформаційного забезпечення та 

комп'ютерних технологій розробляти та 

застосовувати комп’ютерні моделі для 

прогнозування, оптимізації та планування 

економічної діяльності. 

7 - Програмні результати навчання 

 – Розуміння суті економічних та соціальних 

відносин, процесів та закономірностей їх розвитку. 

розуміння напрямків розвитку сучасних 

інформаційних технологій. здатність прогнозувати 

економічні явища з використанням сучасних 

інформаційних технологій. уміти застосовувати 

інформаційні технології до аналізу управлінських 

рішень; 

– уміння проводити комп’ютерне моделювання та 

комплексний економічний аналіз діяльності 

підприємств в умовах ризику та невизначеності. 

вміти розробляти оптимальні плани діяльності 

підприємства в цілому та його окремих підрозділів; 

– здатність самостійно здійснювати пошук та 

аналіз різноманітних джерел інформації для 

вирішення поточних завдань; 

– здатність підбирати та ефективно 

використовувати сучасне програмне забезпечення 

для проведення аналітичних досліджень, прийняття 

рішень та презентації результатів професійної 

діяльності; 

– вміння проводити пошук інформації і 

систематизацію даних, узагальнювати інформацію, 

формувати висновки та пропозиції, викладати 

текст, виявляти ключові моменти, отримувати 

додаткові дані, здійснювати комп’ютерну обробку 

даних, перевіряти їх правильність, забезпечувати 

якість підготовлених документів; 

– вміння застосовувати економіко-математичні 

методи: оптимізацію, кореляційно-регресійний 

аналіз, виявляти приховані закономірності у 

великих масивах даних, здійснювати 

прогнозування за допомогою економіко-

математичних моделей. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

90% науково-педагогічних працівників, що задіяні 

до викладання професійноорієнтованих дисциплін 

за освітньо-професійною програмою «Економіка» 

зі спеціальності 051 «Економіка» мають наукові 



 

ступені та вчені звання, з досвідом дослідницької 

роботи за фахом. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення  

Використання спеціалізованих комп’ютерних 

лабораторій, сучасних комп’ютерних засобів та 

програмного забезпечення 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального 

середовища Запорізької державної інженерної 

академії та авторських розробок науково-

педагогічних працівників, а саме: підручників та 

навчальних посібників з грифом МОН України; 

підручників та навчальних посібників з грифом 

Вченої ради Запорізької державної інженерної 

академії. 

9 - Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та університетами України 

Міжнародна 

кредитна мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та вищими навчальними 

закладами зарубіжних країнпартнерів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови 

на підготовчому відділенні. 

 

 



 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої 

програми (навчальні 

дисципліни, курсові  

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг 

навчальної 

роботи, 

годин 

Аудиторне 

наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

1 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

3 90 36 54 залік 

2 Іноземна мова 8 240 84 156 екзамен 

3 
Історія України та 

української культури 
6 180 60 120 екзамен 

4 Філософія 3 90 24 66 екзамен 

Усього за циклом 1.1. 20 600 204 396  

1.2 Цикл професійної підготовки 

5 Регіональна економіка 4 120 36 84 екзамен 

6 Національна економіка 5 150 48 102 екзамен 

7 

Економіка праці і 

соціально-трудові 

відносини 

5 150 48 102 екзамен 

8 
Економіко-математичне 

моделювання 
5 150 48 102 екзамен 

9 Фінанси 5 150 48 102 екзамен 

10 Гроші і кредит 5 150 48 102 екзамен 

11 
Менеджмент і 

адміністрування 
5 150 48 102 екзамен 

12 Маркетинг 5 150 48 102 екзамен 

13 Бухгалтерський облік 5 150 48 102 екзамен 

14 

Прогнозування 

соціально-економічних 

процесів 

6 180 60 120 екзамен 

15 
Інформаційні системи в 

економіці 
7 210 60 150 

екзамен, 

курсова 

робота 

16 
Системи підтримки 

прийняття рішень 
5 150 48 102 екзамен 

17 Інформаційний бізнес 6 180 48 132 екзамен, 



 

курсова 

робота 

18 
Моделювання 

економіки 
6,5 195 54 141 

екзамен, 

курсова 

робота 

19 

Технологія створення 

програмних та 

інтелектуальних систем 

5 150 48 102 екзамен 

20 Електронна комерція 5 150 48 102 екзамен 

21 
Адаптивні моделі 

економіки 
5 150 48 102 екзамен 

22 Навчальна практика 3 90 36 54 залік 

23 Виробнича практика 6 180 72 108 залік 

24 Підсумкова атестація 1,5 45   45  

Усього за циклом 1.2. 100 3000 942 2058  

Усього за обов'язковими 

компонентами 
120 3600 1146 2454  

    2. ВИБІРКОВІ  КОМПОНЕНТИ 

2.1. Цикл компонент вибору навчального закладу 

2.1.1. Цикл загальної підготовки 

25 Фізичне виховання 8 240 96 144 залік 

26 
Інформатика та 

комп'ютерна техніка 
6 180 72 108 залік 

27 Вища математика 6 180 60 120 екзамен 

28 Правознавство 3 90 36 54 залік 

29 Психологія 3 90 36 54 залік 

30 Техноекологія регіону 5 150 60 90 залік 

31 

Безпека 

життєдіяльності, основи 

охорони праці  

3 90 36 54 залік 

Усього за  2.1.1. 34 1020 396 624  

2.1.2. Цикл професійної підготовки 

2.2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

32 
Основи економічної 

теорії 
4 120 36 84 екзамен 

33 Макроекономіка 5 150 48 102 екзамен 

34 Мікроекономіка 4 120 36 84 екзамен 

35 Страхування 4 120 48 72 залік 

36 Статистика 5 150 60 90 залік 

37 
Економіка 

підприємства 
4 120 48 72 залік 

Усього за  2.1.2. 26 780 276 504  

Усього за  2.1. 60 1800 672 1128  

2.2. Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 



 

Блок А 

38 
Інформаційна безпека 

та захист інформації 
5 150 48 102 екзамен 

39 Економічна кібернетика 6 180 48 132 

екзамен, 

курсова 

робота 

40 
Системи обробки 

економічної інформації 
4 120 48 72 залік 

41 

Прикладні задачі 

моделювання 

економічних систем 

5 150 48 102 екзамен 

42 

Методи та моделі 

штучного інтелекту в 

економіці 

4 120 48 72 залік 

43 
Моделювання ризику в 

економіці 
6 180 60 120 екзамен 

44 
Системи моніторингу в 

економіці 
6 180 72 108 залік 

Усього за  Блок А 36 1080 372 708  

Блок Б   

45 
Ефективність 

інформаційних систем 
5 150 48 102 екзамен 

46 

Інформаційно-

аналітичні методи в 

економіці 

6 180 48 132 

екзамен, 

курсова 

робота 

47 
Стохастичні моделі в 

економіці 
4 120 48 72 залік 

48 
Експертні та 

інтелектуальні системи 
5 150 48 102 екзамен 

49 
Моделювання 

логістичних процесів 
4 120 48 72 залік 

50 

Математичні моделі в 

менеджменті та 

маркетингу 

6 180 60 120 екзамен 

51 

Методи економіко-

статистичних 

досліджень 

6 180 72 108 залік 

Усього за  Блок Б 36 1080 372 708  

Усього за  2.2. 36 1080 372 708  

2.3. Цикл компонент вільного вибору студента 

2.3.1. 

52 Логістика і контролінг 5 150 48 102 екзамен 

53 
Безпека фінансово 

кредитних установ 
5 150 48 102 екзамен 



 

54 Фінансові послуги 5 150 48 102 екзамен 

55 

Організація і 

функціонування 

комерційного банку 

5 150 48 102 екзамен 

56 
Кредитування і 

контроль 
4 120 48 72 залік 

 Усього за 2.3.1 24 720 240 480  

2.3.2. 

57 
Аналітична діяльність в 

управлінні 
5 150 48 102 екзамен 

58 
Реклама та рекламна 

діяльність 
5 150 48 102 екзамен 

59 
Історія управлінської 

думки 
5 150 48 102 екзамен 

60 

Планування та 

прогнозування в умовах 

ринку 

5 150 48 102 екзамен 

61 Управління ризиками 4 120 48 72 залік 

  Усього за 2.3.2 24 720 240 480  

2.3.3. 

62 

Технологія 

проектування та 

адміністрування баз 

даних економічних 

систем 

5 150 48 102 екзамен 

63 

Дослідження операцій і 

методи оптимізації в 

економіці 

5 150 48 102 екзамен 

64 

Інформаційні технології 

в економіці та 

управлінні 

5 150 48 102 екзамен 

65 
Інтелектуальний аналіз 

даних 
5 150 48 102 екзамен 

66 

Моделювання 

фінансово-економічної 

безпеки 

4 120 48 72 залік 

  Усього за 2.3.3 24 720 240 480  

2.3.4. 

67 
Бізнес-планування та 

створення стартапів 
5 150 48 102 екзамен 

68 Економіка нерухомості  5 150 48 102 екзамен 

69 

Економічна 

проблематика в засобах 

масової інформації 

5 150 48 102 екзамен 



 

70 
Зовнішньоекономічна 

діяльність 
5 150 48 102 екзамен 

71 Міжнародна економіка 4 120 48 72 залік 

  Усього за 2.3.4 24 720 240 480  

2.3.5. 

72 
Організація і методика 

економічного аналізу ІІ 
5 150 48 102 екзамен 

73 

Оподаткування 

підприємницької 

діяльності 

5 150 48 102 екзамен 

74 

Облік видів 

підприємницької 

діяльності 

5 150 48 102 екзамен 

75 
Автоматизація 

бухгалтерського обліку 
5 150 48 102 екзамен 

76 Аудит 4 120 48 72 залік 

  Усього за 2.3.5 24 720 240 480  

 
Усього за 

вибірковими 

компонентами Блок А 

120 3600 1284 2316  

 
Усього за 

вибірковими 

компонентами Блок Б 

120 3600 1284 2316  

Блок А. 

 Загальна кількість 240 7200 2430 4770  

Блок Б. 

 Загальна кількість 240 7200 2430 4770  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 
 

Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів  

за освітньо-професійної програмою «Економіка»  

зі спеціальності  051 «Економіка» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Примітки 

 

    

4 курс 
 

3 курс 
 

2 курс 
 

1 курс 

Українська мова  

(3 кр.) 

Іноземна мова 

(8 кр.) 

Інформатика та комп’ю-
терна техніка  (6 кр.) 

 

Фізичне виховання 

 (8 кр.) 

Історія України та укр.   

культури (6 кр.) 

Навчальна практика 

 (5 кр.) 

Фінанси (5 кр.) 

Регіональна економіка 

 (4 кр.) 

Вища математика  

(6 кр.) 

Основи  
економічної теорії  

 (4 кр.) 

 Економіка праці і 
соціально-трудові 

відносини (5 кр.) 

Ефективність 

інформаційних систем  

(5 кр.) 
 

Інформаційна безпека та 

захист інформації (4 кр.) 

 Страхування (4 кр.) 

Електронна комерція 

 (5 кр.) 

 Бухгалтерський облік 

 (5 кр.) 

 Гроші і кредит (5 кр.) 

Економіко-математичне 

моделювання (5 кр.) 

Іноземна мова (8 кр.) 

Фізичне виховання 

 (8 кр.) 

Філософія (3 кр.) 

Інформаційні системи в 

економіці (7 кр.) 

Виробнича практика  

(6 кр.) 

Маркетинг (5 кр.) 

Менеджмент і 

адміністрування (5 кр.) 

Національна економіка 

(5 кр.) 

Мікроекономіка (4 кр.) 

Макроекономіка (5 кр.) 

Техноекологія регіону 

 (5 кр.) 

Моделювання 
логістичних процесів  

(4 кр.) 

 

Системи підтримки 

прийняття рішень (5 кр.) 

Експертні та 
інтелектуальні системи 

(5кр.) 

Системи моніторингу в 
економіці (6 кр.) 

 

Моделювання ризику в 

економіці (6 кр.) 
 

Методи та моделі 

штучного інтелекту в 
економіці (4 кр.) 

Адаптивні моделі 

економіки (5 кр.) 

Моделювання економіки 

(6,5 кр.) 

Технологія створення 

програмних та 

інтелектуальних систем 

(5 кр.) 

Інформаційний бізнес 

 (6 кр.) 

Прогнозування 

соціально-економічних 

процесів (6 кр.) 

Прикладні задачі моде-
лювання економічних 

систем (5 кр.) 

Методи економіко-
статистичних 

досліджень (6 кр.) 

Математичні моделі в 

менеджменті та 

маркетингу (6 кр.) 
 

Дисципліна вільного 

вибору студента 5 (4 кр.) 

Дисципліна вільного 

вибору студента 1 (5 кр.) 

Дисципліна вільного 

вибору студента 2 (5 кр.) 

Дисципліна вільного 

вибору студента 4 (5 кр.) 

Дисципліна вільного 

вибору студента 3 (5 кр.) 

Правознавство (3 кр.) 

 

Психологія (3 кр.) 

 

Безпека життєдіяльності, 
основи охорони праці  

 (3 кр.) 

 

Інформаційно-аналітичні 

методи в економіці  
(6 кр.) 

 

Стохастичні моделі в 
економіці (4 кр.) 

 

Економічна кібернетика  
(6 кр.) 

 

Системи обробки 

економічної інформації 
(4 кр.) 

 

Економіка підприємства 

(5 кр.) 

Статистика (5 кр.) 

Професійно-орієнтовані 

дисципліни блоку Б 

 

Професійно-орієнтовані 

дисципліни блоку А 



 

Дисципліни вільного вибору студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бізнес-планування та 

створення стартапів (5 кр.) 

 

Оподаткування 

підприємницької діяльності 

(5 кр.) 

 

 Економіка нерухомості  

(5 кр.) 

Безпека фінансово 

кредитних установ 

 (5 кр.) 

 

Логістика і контролінг 

(5кр.) 

 Реклама та рекламна 

діяльність (5 кр.) 

 Аналітична діяльність в 

управлінні (5 кр.) 

 

Організація і методика ек. 

аналізу ІІ (5 кр.) 

 

Дослід. операцій і методи 

оптим. в екон. (5 кр.) 

 

Технологія проект. та адмін. 

баз даних ек. систем (5 кр.) 

 

Фінансові послуги (5 кр.) 

Організація і функціону-

вання комерційного банку 

(5 кр.) 

Планування та 

прогнозування в умовах 

ринку (5 кр.) 

Інтелектуальний аналіз 

даних (5 кр.) 

Історія управлінської думки 

(5 кр.) 

Інформаційні технології в 

економіці та управлінні 

 (5 кр.) 

Економічна проблематика в 

засобах масової інформації 

(5 кр.) 

Зовнішньоекономічна 

діяльність (5 кр.) 

Облік видів підприємниць-

кої діяльності (5 кр.) 

Автоматизація бухгалтер-

ського обліку (5 кр.) 

Дисципліна 

вільного вибору 

студента 3  

(5 кр.) 

Дисципліна 

вільного вибору 

студента 4  

(5 кр.) 

Дисципліна 

вільного вибору 

студента 1  

(5 кр.) 

Дисципліна 

вільного вибору 

студента 2  

(5 кр.) 

Кредитування і контроль 

(4 кр.) 

Управління ризиками 

(4 кр.) 

Моделювання фінансово-

економічної безпеки (4 кр.) 

Міжнародна економіка 

(4 кр.) 

Аудит (4 кр.) 

Дисципліна 

вільного вибору 

студента 4  

(4 кр.) 



 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

Атестація здобувачів кваліфікації бакалавра з 

економіки здійснюється у формі підсумкової 

атестація (іспит) за спеціальністю. 

Вимоги до 

атестаційного/єдиного 

Державного кваліфі-

каційного екзамену 

Підсумкова атестація за спеціальністю повинна 

враховувати загальні вимоги до професійної 

підготовки згідно з компетентностями, визначеними 

освітньою програмою. 

До підсумкової атестації входять наступні 

дисципліни: 

- прикладні задачі моделювання економічних систем; 

-  інформаційні системи в економіці; 

- технологія створення програмних та 

інтелектуальних систем; 

- моделювання економіки. 

 

 

4 ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ  СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

 

1.1 Цикл загальної підготовки 

 

Українська мова (за професійним спрямуванням). Метою навчальної 

дисципліни є: набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові 

креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, 

активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні 

для формування професійної майстерності та конкурентноздатності сучасного 

фахівця; вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній 

сфері: уплив на співрозмовника за допомогою вмілого використання 

різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та 

полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і 

термінології обраного фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, 

послуговування різними типами словників. Предметом вивчення дисципліни 

«Української мови (за професійним спрямуванням)» є практичний аспект 

сучасної української літературної мови, професійна сфера реалізації мови, 

представлена трьома функціональними стилями: науковим, офіційно-діловим 

та розмовним, вимоги до складання й оформлення наукових текстів і ділових 

документів, а також культура усного та писемного мовлення. Серед основних 

завдань навчальної дисципліни слід виокремити такі: сформувати чітке й 

правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності; 

забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної 



 

мови; виробити у студентів практичні навички доречного використання 

мовних засобів різних рівнів залежно від сфери спілкування й мети 

висловлювання; навчити студентів орієнтуватися у словниковому складі мови, 

свідомо ставитися до слова, враховуючи стилістичну доцільність 

слововживання й лексичну сполучуваність; збагатити лексичний запас 

студентів новими термінами обраного фаху. 

 

Іноземна мова. Метою дисципліни є формування необхідної 

комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного 

спілкування в усній і письмовій формах. Завданням дисципліни є набуття 

навичок практичного оволодіння іноземною мовою в різних видах 

мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними 

потребами; одержання новітньої фахової інформації через іноземні джерела; 

користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах 

побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; 

переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру; 

реформування та анотування суспільно-політичної та загальноекономічної 

літератури  рідною та іноземною мовами. Предметом дисципліни є лексика, 

граматика і фонетика іноземної мови. 

 

Історія України та української культури. Мета дисципліни - 

формування історичної свідомості молоді, в якій поєднуються знання, 

погляди, уявлення про суспільний розвиток, усвідомлення нею нерозривного 

зв'язку між минулим і сучасністю, традиціями і досвідом різних поколінь 

українців, виховання громадянського патріотизму, відповідальності за долю 

своєї Батьківщини, спонукання до активної наполегливої праці в розбудові і 

зміцненні держави Україна. Завдання дисципліни - допомогти студенту 

зрозуміти сучасність за допомогою аналізу минулого, оволодіти основами 

методики історичного дослідження, зокрема ретроспективного, порівняльного, 

діалектичного методу, історичної хронології. Виробити навички наукової 

роботи з історичними першоджерелами, різноманітною навчальною 

літературою. Навчити студента методиці самостійної роботи при підготовці до 

занять та підсумкового контролю знань. Зацікавити вітчизняною історією, 

практикуючи відвідання історичних музеїв, історико-культурних пам'яток, 

інформуючи про найактуальніші проблеми сучасної історії та політики. 

Предметом вивчення курсу  є процес формування та розвитку українського 

народу, його діяльності в усіх сферах суспільного життя з давніх часів до 

сьогодення. Також є сукупність політичних, суспільно-економічних, 

міжнародних, етнонаціональних, культурних та релігійних чинників, які в 

різні періоди історії формували українську націю, впливали на розвиток 

державотворення. 

 



 

Філософія. Навчальна дисципліна "Філософія" є важливою ланкою у 

циклі соціально-гуманітарної підготовки студентів економічних 

спеціальностей університетів, а зокрема економічного профілю. Її основною 

метою є оволодіння основами загальної духовної культури, перш за все, – 

культури мислення та свідомого формування системи відношень до світу, 

самого себе та свого місця у цьому світі. Результатом формування наукових 

основ світогляду студентів є особистісна мотиваційна установка на логічний, 

методологічний і філософський аналіз розвитку та функціонування різних 

сфер життя суспільства, його соціальних інститутів, на наукове забезпечення 

діяльності в громадських організаціях і комерційних структурах, на 

забезпечення якості власної професійної діяльності. 

 

1.2 Цикл професійної підготовки 

 

Регіональна економіка. Навчальна дисципліна "Регіональна економіка" 

спрямована на вивчення передумов та закономірностей розміщення 

продуктивних сил, господарських комплексів як самовідтворюючих 

соціально-економічних систем, регіональної економічної політики України та 

інтеграційних процесів в країні. Метою навчальної дисципліни є формування 

знань стосовно теоретичних і практичних засад територіальної організації 

продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального 

розвитку економіки, територіальної та галузевої структури господарського 

комплексу при раціональному використанні всіх видів ресурсів. Предметом 

навчальної дисципліни є вивчення законів, закономірностей та принципів 

територіальної організації виробництва у розрізі регіонів України, 

ефективності галузей народного господарства. При вивченні даної дисципліни 

перед студентами ставляться такі основні завдання: вивчення сутності 

продуктивних сил, основних понять та категорій регіональної економіки; 

отримання цілісного уявлення про структуру і форми територіальної 

організації з урахуванням подальшого розвитку суспільного і територіального 

поділу та інтеграції праці; формування професійних компетентностей щодо 

управління розвитком конкретного регіону при здійсненні регіональної 

економічної політики. 

 

Національна економіка. Мета вивчення дисципліни – аналіз 

закономірностей та особливостей функціонування національної економіки 

порівняно з економіками інших країн. Завдання дисципліни - розкрити 

загальне та особливе в національній економічній системі, інституціональні 

чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку, функціональну роль 

держави в управлінні економікою та її інтеграцію у світове господарство. 

Предмет дисципліни - сукупність ресурсних, економічних, інституціональних 

та соціальних чинників, що визначають відмітні риси національної економіки 

та її специфіку функціонування. 

 



 

Економіка праці і соціально-трудові відносини. Мета навчальної 

дисципліни – формування у студентів системи теоретичних і практичних 

знань про категорії, поняття, механізми забезпечення ефективної зайнятості 

населення та прогресивного розвитку соціально-трудових відносин на всіх 

рівнях. Досягнення мети навчальної дисципліни передбачає постановку та 

розв'язання комплексу завдань: дати студентам загальні навички наукового 

аналізу соціально-трудових процесів на всіх рівнях; сформувати у студентів 

науково обґрунтовані, адекватні реальності, раціональні знання про процеси, 

явища й тенденції у соціально-трудовій сфері; навчити студентів бути 

компетентними в конкретних процесах управління соціально-трудовими 

відносинами, організації, нормування оплати праці та забезпечення її високої 

ефективності. Предметом вивчення дисципліни є сукупність теоретичних і 

практичних проблем формування людського потенціалу, забезпечення 

ефективного використання його у сфері праці як на макро- так і на 

мікроекономічному рівнях з метою забезпечення високої якості життя 

населення та високої ефективності економічної діяльності 

 

Економіко-математичне моделювання. Мета дисципліни – 

формування системи знань з методології та інструментарію побудови і 

використання різних типів економіко-математичних моделей;  надання знань 

про методи оцінки параметрів залежностей, які характеризують кількісні 

взаємозв’язки між економічними величинами, а також використання 

економетричних моделей в економічних дослідженнях, у практиці управління 

економічними процесами на різних ієрархічних рівнях національної 

економіки. Завдання дисципліни – вивчення основних принципів та 

інструментарію постановки задач, побудови економіко-математичних 

моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в 

економіці; вивчення основних принципів побудови економетричних моделей, 

набуття вмінь використання їх у практиці управління економічними 

процесами на різних ієрархічних рівнях національної економіки. Предмет 

дисципліни – методологія та інструментарій побудови і розв’язування 

детермінованих оптимізаційних задач; методологія економетричного 

моделювання, тобто економіко-математичні методи та засоби для дослідження 

залежностей та взаємозв’язку економічних явищ і процесів, що відбуваються 

на макро- та мікрорівнях сучасної економіки. 

 

Фінанси. Мета дисципліни - формування у студентів системи знань з 

організації та функціонування фінансів на макрорівні, як специфічної форми 

суспільних відносин, підсистеми економічного базису, набуття практичних 

навичок у розбудові фінансової політики держави. Предметом вивчення 

дисципліни «Фінанси» є економічні, організаційні та правові аспекти 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Наукову і методичну основу 

вивчення дисципліни становлять  загальна економічна теорія, вища 

математика, гроші та кредит, фінанси, бухгалтерський облік. Вивчення 

дисципліни «Фінанси» має за мету формування системи знань щодо базових 



 

понять у галузі фінансів та фінансового механізму підприємства, змісту 

окремих напрямів фінансової діяльності підприємства та їх взаємозв‘язку та 

оволодіння основами методики і базовими прийомами практичної фінансової 

роботи. 

 

Гроші і кредит. Метою і завданням навчальної дисципліни "Гроші та 

кредит" є оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики 

використання грошей, а також їх впливу на процес відтворення в умовах 

ринкової економіки; опанування методів аналізу й оцінки грошової і 

фінансово-кредитної політики в сучасних умовах. Предметом вивчення 

навчальної дисципліни "Гроші та кредит" є гроші, їх сутність, функції у 

ринковій економіці, грошовий обіг і грошові системи, сутність і роль кредиту, 

кредитна система, грошові та фінансово-кредитні відносини, пов'язанні з 

формуванням та використанням фондів грошових коштів, а також валютні 

відносини. 

 

Менеджмент і адміністрування. Мета вивчення дисципліни: 

формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та 

системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних 

основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу 

внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних 

управлінських рішень. Предмет дисципліни: загальні закономірності, 

принципи формування, функціонування та розвитку системи управління 

організацією; управлінські відносини. 

 

Маркетинг. Мета дисципліни “Маркетинг” – сформувати у студентів 

систему знань про сутність і зміст маркетингу як філософії підприємницької 

діяльності в умовах ринкової економіки та конкуренції. Завдання дисципліни:  

вивчення основних понять, систем і алгоритмів маркетингу; набуття 

практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань;  

формування вміння творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової 

діяльності підприємства. 

 

Бухгалтерський облік. Мета вивчення дисципліни – здобути 

теоретичні знання та набути практичних навичок організації та ведення 

бухгалтерського обліку в умовах реформування системи бухгалтерського 

обліку і переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності в рамках 

реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію із світовим економічним 

простором, що передбачає адаптацію законодавства України до законодавств 

розвинених країн світу. Основні завдання вивчення дисципліни: опанувати 

Міжнародні стандарти фінансової звітності, що регулюють організацію, 

порядок ведення обліку та складання звітності підприємства;  засвоїти 

теоретичні основи організації обліку. 

 



 

Прогнозування соціально-економічних процесів. Метою дисципліни є 

формування теоретичних знань та практичних навичок з питань моделювання 

та прогнозування економічного й соціального розвитку країни. Завданням 

дисципліни є оволодіння теоретичними значеннями та інструментарієм 

побудови прогнозів соціально-економічних процесів; набуття вмінь 

постановки і самостійного розв’язання задач прогнозування розвитку 

економічних об‘єктів і процесів. Об’єктом дисципліни є процеси конкретного 

розширеного відтворення у всьому його різноманітті. Предметом дисципліни є 

пізнання можливих станів функціонуючих економічних об'єктів у 

майбутньому, дослідження закономірностей і способів розробки економічних 

прогнозів. 

 

Інформаційні системи в економіці. Метою вивчення дисципліни 

«Інформаційні системи в економіці» є формування знань і навичок з 

методології проектування, організації та використання інформаційних систем 

в економіці України. Завданнями  дисципліни «Інформаційні системи в 

економіці» є: вивчення методологій, технологій та інструментальних засобів 

проектування систем оброблення економічної інформації; набуття практичних 

навичок і вмінь застосування сучасних CASE-засобів для автоматизації 

проектування інформаційних систем; оволодіння практичними навичками 

створення алгоритмів економічних задач, адаптації та використання сучасних 

програмних засобів оброблення економічної інформації в економіці України; 

оцінювання ефективності інформаційних систем. 

 

Системи підтримки прийняття рішень. Мета дисципліни: формування 

бази фундаментальних теоретичних знань щодо суті систем підтримки 

прийняття рішень (СППР), оцінювання та вибору методів підтримки 

прийняття рішень і забезпечувальних засобів СППР. Завдання дисципліни: 

вивчення методологічно-організаційних особливостей прийняття 

управлінських рішень; набуття практичних навичок із проектування, 

створення й застосування СППР на базі нових інформаційних технологій та 

обчислювальної техніки. Предмет дисципліни: методологічні та 

організаційно-технологічні засади побудови систем підтримки прийняття 

рішень. 

 

Інформаційний бізнес. Метою вивчення дисципліни «Інформаційний 

бізнес» є формування знань про підприємницьку діяльність фірм 

інформаційного бізнесу. Завданнями  дисципліни «Інформаційний бізнес» є  

вивчення теоретичних засад формування інформаційного суспільства; набуття 

практичних умінь і навичок організації бізнесу в інформаційній сфері  

економіки, обґрунтування доцільності створення різних організаційних форм 

інформаційного бізнесу.  

 

Моделювання економіки. Мета: надання знань з методології та 

інструментарію побудови економіко-математичних моделей для 



 

прогнозування та розвитку економічних систем;  розширення та поглиблення 

теоретичних знань про якісні властивості економічних систем, чисельні 

зв'язки і закономірності економічного розвитку;  опанування  методологією  

будови  економіко-математичних моделей для проведення активного 

системного аналізу соціально-економічних   систем,   явищ   і   процесів   на   

макро- та мікроекономічному рівнях;  вивчення найбільш типових моделей та 

придбання навичок практичної роботи з моделями. Завдання: вивчення теорії 

та набуття практичних навичок аналізу, моделювання і прогнозування 

розвитку економічних об‘єктів і процесів на макро-, мезо- та 

мікроекономічних рівнях. Об‘єкт вивчення дисципліни: соціально-економічні 

системи, економіка, її підрозділи, окремі господарські одиниці, процеси та 

явища, які в них відбуваються. 

 

Технологія створення програмних та інтелектуальних систем. Мета 

дисципліни – розкрити студентам основні теоретичні положення щодо 

створення інформаційних та інтелектуальних систем та ознайомити із 

сучасними підходами до вирішення даної проблеми. Завданнями дисципліни є 

розгляд основних принципів створення програмних та інтелектуальних 

систем, методології та основних технологій створення програмних та 

інтелектуальних систем, засобів та інструментів створення Web-орієнтованих 

програмних додатків. Предметом дисципліни "Технології створення 

програмних та інтелектуальних систем" є основні підходи та етапи процесу 

створення інформаційних та інтелектуальних систем. 

 

Електронна комерція. Мета навчальної дисципліни "Електронна 

комерція" – надання теоретичних і практичних знань щодо ведення 

електронного бізнесу і комерції та виконання ділових операцій з 

використанням електронних засобів. Завдання дисципліни: сформувати 

навички використання служб Інтернет і пакетів програм, орієнтованих на 

застосування служб Інтернет; надати теоретичні і практичні знання з засад 

електронної комерції; вивчити типи електронних платежів, методи захисту 

інформації; надати теоретичні і практичні знання з законодавчої бази 

електронної комерції; вивчити моделі електронного бізнесу; освоїти методики 

та програмне забезпечення для створення сайтів електронного бізнесу; набути 

вміння оцінювати стан електронної торгівлі з метою створення стратегічних 

конкурентних переваг для організації. 

 

Адаптивні моделі економіки. Метою дисципліни є засвоєння 

концептуальних положень побудови адаптивних математичних моделей 

економічних процесів та їх використання в аналізі та управлінні економічними 

системами різноманітного призначення, які функціонують в умовах 

нестабільного середовища. Завданням дисципліни є вивчення інструментарію 

побудови та використання адаптивних математичних моделей управління 

економічними системами різноманітного призначення. 

 



 

Навчальна практика. Навчальна практика є важливим етапом 

навчального процесу у вищому навчальному закладі з метою формування в 

студентах активного ставлення до здобуття високого рівня наукових і 

професійних знань, умінь і навичок для майбутньої практичної діяльності в 

галузі економіки. Навчальна практика є практикою професійного 

спрямування, а саме – основою уявлення про майбутню професію, вивчення 

професійних функцій майбутніх економістів у різних сферах господарського 

діяльності. Навчальна практика покликана сформувати у студентів професійні 

уміння, навички роботи у підрозділах підприємств, що виконують економічні 

та управлінські функції. 

 

Виробнича практика. Метою виробничої практики є: оволодіння 

сучасними методами, формами організації та знаряддям праці в галузі їх 

майбутньої професії, формування у студентів на базі одержаних в академії 

знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах та вміння творчо 

їх застосовувати в практичній діяльності, зокрема, ознайомлення з 

автоматизованими системами обробки економічної інформації, особливостями 

економічних процесів підприємства-бази практики, економічними й 

організаційними структурами, методами обліку на підприємстві та в його 

підрозділах. 

 

Підсумкова атестація. Метою державної підсумкової атестації є 

встановлення відповідності рівня професійної підготовки випускників 

вимогам спеціальності 051 економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки з урахуванням спеціалізації економічна кібернетика. Завдання 

державної підсумкової атестації:  Оцінка володіння випускником методами 

економіко-математичного моделювання та сучасних інформаційних 

технологій, навичками самостійної роботи при вирішенні конкретних задач в 

галузі економіко-математичного моделювання; практичними навичками по 

виконанню розрахункових робіт за допомогою сучасних інформаційних 

технологій; виявлення рівня підготовленості випускника до самостійної 

творчої роботи в умовах ринкової економіки, і мінливої культурно-мовної 

позиції суспільства. 

 

2. ВИБІРКОВІ  КОМПОНЕНТИ 

2.1. Цикл компонент вибору навчального закладу 

2.1.1. Цикл загальної підготовки 

 

Фізичне виховання. Метою викладання навчальної дисципліни є 

сприяння вихованню гармонійно розвинутої особистості – здоровою, фізично 

розвинутою, творчо активною і естетично вихованою, а тому навчальна 

програма передбачає вивчення студентом теорії і методики викладання 

силових вправ, набуття необхідних знань, умінь і навичок для самостійної 

педагогічної роботи. Завдання: зміцнення здоров’я студентів, сприяння 



 

всебічному розвитку організму і підтримання високої працездатності протягом 

усього періоду навчання; навчання основним (змагальним) вправам силових 

видів спорту; набуття необхідних знань з основ теорії і методики викладання 

силових вправ; досягнути достатнього технічного рівню виконання 

атлетичних вправ зі середнім обтяженням та загальнопідготовчих вправ. 

 

Інформатика та комп'ютерна техніка. Мета: формування знань щодо 

принципів, методів організації обробки економічної інформації з 

використанням обчислювальної техніки, організації обчислювальних процесів 

на персональних комп‘ютерах, програмного забезпечення персональних 

комп‘ютерів та ефективного використання сучасних інформаційних 

технологій у професійній діяльності. Завдання: вивчення теоретичних основ 

інформатики і набуття навичок використання програмних засобів оброблення 

економічних даних та систем програмування для персональних комп‘ютерів і 

локальних мереж під час дослідження соціально-економічних систем та 

розв‘язання завдань фахової підготовки. Предмет: засоби автоматизації 

інформаційних процесів з використанням статистичних даних з економіки. 

 

Вища математика. Метою викладання дисципліни є формування 

системи теоретичних знань і практичних навичок з основ математичного 

апарату, основних методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів, 

що впливають на будь-які процеси, засад математичної статистики, яка 

використовується під час планування, організації та управління 

виробництвом, оцінювання якості продукції, системного аналізу економічних 

структур та технологічних процесів. Завдання дисципліни: вивчення 

основних принципів та інструментарію математичного апарату, який 

використовується для розв’язування економічних задач, математичних 

методів систематизації, опрацювання та застосування статистичних даних для 

наукових та практичних висновків. Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є: теоретичні засади та методи використання математичного 

апарату, пов’язаного з математичним дослідженням та моделюванням 

економічних процесів. 

 

Правознавство. Метою дисципліни є формування системи знань з 

основ теорії держави і права та провідних галузей права конституційного, 

адміністративного, цивільного, фінансового, трудового, міжнародного тощо); 

засвоєння методів правового регулювання економіки; з’ясування засад 

юридичного забезпечення підприємницької й господарської діяльності. 

Завданням дисципліни є формування правової свідомості та правової 

культури студентської молоді, надання допомоги студентам у з’ясуванні 

проблем становлення державності та правової системи України, правового 

забезпечення створення засад громадянського суспільства, демократичної 

держави соціально-правового спрямування, ознайомлення з порядком 

розв’язання господарських спорів, розгляду цивільних, адміністративних та 

кримінальних справ; ознайомлення з механізмом захисту прав і свобод 



 

людини і громадянина, формування вмінь та навичок користування 

нормативно-правовими актами. Предмет: правові відносини в суспільстві. 

 

Психологія. Метою дисципліни є пізнання закономірності психічної 

діяльності особистості; формування потреби в особистісному розвитку; 

навчання виявляти психологічні особливості інших людей та будувати 

позитивні стосунки з оточенням і досягати індивідуальних цілей у процесі 

навчання. Завданням дисципліни є засвоєння основних термінів і понять 

психології та педагогіки на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у 

повсякденному та професійному житті; формування вмінь і навичок 

використання психодіагностичних методик відповідно до їх призначення, 

психологічних знань про людину для аналізу конкретних життєвих ситуацій. 

Предметом дисципліни є психіка людини та закономірності формування 

особистості в процесі виховання, навчання й освіти. 

 

Техноекологія регіону. Мета вивчення дисципліни – вироблення у 

студентів навичок системного підходу до оцінки технології виготовлення 

продукту на основі вхідних даних: наявної сировини, устаткування, стану 

технології, вартості устаткування та сировини, попиту ринку, та опанувати 

основні принципи аналізу технологічних систем з позицій економіки та 

засвоєння і формування знань про основні закономірності взаємодії людини, 

суспільства і природи, особливості впливу антропогенних чинників на 

природне середовище та його зворотну дію, методи управління процесами 

природокористування, у тому числі економічні. Предметом вивчення 

дисципліни є принципи та методи побудови технологічних процесів, які 

передбачають повне або найбільш можливе використання сировини, найменші 

витрати енергії на виготовлення продукту, найкраще використання 

устаткування, зменшення забруднення навколишнього середовища, 

забезпечення належних умов для працівників, можливість контролю та 

керування окремими технологічними операціями та процесами загалом. У 

результаті вивчення дисципліни “Системи технологій та екологія” студенти 

повинні: мати професійні знання з вибору основних засобів виготовлення 

певного продукту та принципів визначення його довершеності; знати 

теоретичні основи раціонального природокористування й охорони 

навколишнього середовища; знати методи проведення екологічних досліджень 

і організації природозахисної діяльності; знати принципи вибору основних 

характеристик технологічних процесів; вміти визначати економічну 

доцільність виробництва певного продукту; опанувати методи управління 

технологічними процесами. 

 

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці. Метою дисципліни є 

формування системи теоретичних та прикладних знань із правових, 

економічних і організаційних питань захисту людини від впливу негативних 

факторів середовища мешкання і праці. Завдання дисципліни: вивчення 

негативних факторів середовища, правової та нормативної бази захисту 



 

здоров’я і життя людини в умовах негативних факторів середовища мешкання 

і праці та в надзвичайних ситуаціях; набуття практичних навичок аналізу та 

оцінювання умов праці, стану охорони праці на підприємстві, застосування 

індивідуальних і колективних засобів захисту здоров’я і життя людини. 

Предмет: життя і здоров’я людини в умовах впливу негативних факторів 

середовища мешкання і праці. 

 

2.1.2. Цикл професійної підготовки 

2.2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

 

Основи економічної теорії. Метою вивчення дисципліни є здобуття 

майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки 

економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам 

пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані 

рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою 

практичною діяльністю. Завданням дисципліни є: набуття належних навичок 

раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової 

економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та 

утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу 

ринкової структури; набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення 

чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а також 

можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та 

пріоритетів економічної політики. Предметом дисципліни є вивчення 

виробничих відносин, які складаються між людьми в процесі відтворення умов 

життєдіяльності. 

 

Макроекономіка. Мета вивчення: формування системи знань з 

теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати 

економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і 

державного регулювання національної економіки Завдання: вивчення 

ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів 

та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, 

набуття вмінь аналізувати результати функціонування національної економіки 

та оцінювати ефективність економічної політики держави. Предмет вивчення 

у дисципліні: механізм функціонування та розвитку національної економіки.  

 

Мікроекономіка. Метою викладання даної навчальної дисципліни є 

формування ринково орієнтованого економічного світогляду, знань і навичок 

стосовно з’ясування механізмів встановлення та відновлення рівноваги мікро-

систем та підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Для 

досягнення мети поставлені такі основні завдання: засвоєння мотивів, 

основних закономірностей та методологічних принципів поведінки 

економічних суб’єктів у ринкових умовах на мікрорівні; оволодіння 

універсальним інструментарієм для самостійного аналізу та обґрунтування 

прийняття оптимальних господарських рішень за умов обмеженості засобів і 



 

наявності альтернативних можливостей. Об’єктом навчальної дисципліни є 

економічна діяльність людей та загальні економічні проблеми, що виникають 

під час її здійснення на мікрорівні господарської системи, де вступають у 

взаємовідносини мікроекономічні суб’єкти. Предметом мікроекономіки є 

процеси економічного вибору, що здійснюють суб’єкти господарювання для 

досягнення своїх цілей в умовах обмежень, які накладаються на їхні 

можливості. 

 

Страхування. Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх 

спеціалістів теоретичних знань та практичних навичок в області страхування. 

Завдання дисципліни “Страхування”: вивчення сутності і ролі страхування; 

висвітлення організації і шляхів розвитку страхового ринку; вивчення 

державного регулювання страхової діяльності; набуття вмінь аналізувати ринок 

страхових послуг; оцінювання фінансової стійкості страхової компанії. 

Предметом дисципліни “Страхування” є вивчення відносин, що виникають у 

процесі формування, розподілу та використання страхових фондів. 

 

Статистика. Мета дисципліни – формування знань щодо методів 

збирання, оброблення та аналізу інформації про соціально-економічні явища і 

процеси; опанування ефективним інструментарієм для вивчення економіки 

країни чи регіону як єдиного цілого, а також соціальних умов життя і праці 

населення, споживання ним матеріальних благ і послуг. Завдання дисципліни 

– вивчення принципів організації статистичних спостережень, методик 

розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і 

процесів; здобуття навичок у використанні статистичної інформації для 

прийняття господарських і управлінських рішень щодо ефективного 

управління економічними системами (підприємствами, фірмами, банківськими 

установами тощо) в умовах ринку. Предметом дисципліни є методологія і 

методи дослідження розмірів і кількісних співвідношень масових явищ і 

процесів у економіці, закономірності їх формування, розвитку і зв'язку. 

 

Економіка підприємства. Метою вивчення дисципліни "Економіка 

підприємства" є формування у студентів системи теоретичних знань, вмінь та 

навичок практичної роботи щодо методів організації ефективного 

господарювання на рівні підприємства; набуття теоретичних і практичних 

знань щодо вирішення конкретних економічних завдань, які дозволили б їм 

найкращим чином досягти економічних цілей підприємства – одержання 

високих прибутків, вибір найбільш оптимальних рішень на перспективу. 

Предметом дисципліни є форми виявлення економічних законів і 

закономірностей розвитку суспільного виробництва у господарській 

діяльності підприємства. 

 

 



 

2.2. Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

 

Блок А 

Інформаційна безпека та захист інформації. Метою дисципліни є 

вивчення апаратно-програмних методів захисту інформації, до яких належать: 

методи криптографічного захисту інформації, ідентифікація та аутентифікація, 

електронний підпис, методи захисту від мережних атак тощо. Завдання 

дисципліни:  вивчення поняття інформаційної безпеки комп’ютерних систем, 

апаратно-програмних методів захисту інформації; набуття навичок 

використання методів криптографічного захисту інформації та аутентифікації 

електронних документів з допомогою електронного цифрового підпису; 

оволодіння методикою захисту інформаційних систем від несанкціонованого 

доступу та програм з потенційно небезпечними наслідками. Предметом 

учбової дисципліни є інформаційна безпека комп’ютерних систем. 

 

Економічна кібернетика. Метою засвоєння знань з основ 

фундаментальних досліджень систем і процесів управління в економіці. Завдання 

- надати студентам навички системного підходу до аналізу, синтезу та 

оптимізації економічних систем для вирішення задач управління; показати 

можливості та принципи використання економіко-математичних методів і 

моделей в аналізі та синтезі економічних процесів; дати уяву про 

функціонування та розвиток економічних систем в єдності об’єкта та 

процесу управління. Предметом закони, принципи та інформаційні процеси 

управління соціально-економічними системами програмних систем в архітектурі 

клієнт-сервер . Предметом є технології і засоби створення програмних систем та 

систем штучного інтелекту в економіці. 

 

Системи обробки економічної інформації. Метою дисципліни є 

формування фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок з 

питань створення і використання систем обробки економічної інформації в 

різних галузях національної економіки України, зокрема в управлінні 

виробництва, у фінансових і банківських установах, у органах державної 

статистики, у управлінні трудовими ресурсами, у маркетингових і 

інвестиційних дослідженнях. Завданням дисципліни є вивчення методів 

побудови і використання автоматизованих систем оброблення економічної 

інформації в різних галузях економіки України; набуття вмінь оцінювати 

ефективність розроблення і функціонування сучасних інформаційних систем, 

що ґрунтуються на передовій інформаційній технології та враховують 

міжнародний і вітчизняний досвід. Предмет дисципліни: економічна 

інформація. 

 

Прикладні задачі моделювання економічних систем. Мета 

дисципліни засвоєння концептуальних положень побудови математичних 

моделей соціально-економічних процесів на основі комп’ютерних технологій 

та їх використання в аналізі та управлінні економічними системами. Завдання 



 

дисципліни – вивчення інструментарію розв’язання прикладних задач 

моделювання та аналізу соціально-економічних процесів з використанням 

теорії випадкових процесів, нечіткої логіки, мережного управління та 

застосування комп’ютерних технологій. Предмет: методологія та 

інструментарій побудови і застосування прикладних математичних моделей 

аналізу та управління економічними процесами. 

Методи та моделі штучного інтелекту в економіці. Метою дисципліни 

є ознайомлення студентів з науковими, інженерними й економічними 

проблемами інтелектуального забезпечення обчислювальних процесів, 

методами і  засобами розробки й експлуатації систем штучного інтелекту. 

Завданням дисципліни є: навчання студентів практичним навичкам 

використання інтелектуального обслуговування для прийняття рішень в 

професійній діяльності економіста; ознайомлення студентів із технологіями 

штучного інтелекту, що використовуються для обробки інформації й 

принципами їх використання при рішенні завдань професійної діяльності. 

 

Моделювання ризику в економіці. Метою дисципліни є опанування 

студентами природи економічного ризику, ознайомлення з сучасними 

теоріями ризику, вивчення основних математичних моделей, пов’язаних з 

ризиком в економіці, а також методів використання зазначених моделей в 

процесі прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності,  

конфліктності та нестачі статистичної інформації, при наявності некерованих 

індетермінованих чинників, тощо. Основна увага приділяється питанням 

моделювання схильності суб’єкта управління до ризику, використанню 

моделей портфельної теорії при прийнятті інвестиційних рішень в умовах 

ризику та елементам стохастичного програмування. Завданням дисципліни є 

оволодіння студентами методами побудови економіко-математичних моделей 

управління ризиком в умовах невизначеності економічної ситуації і 

використання їх в управлінських рішеннях з метою оптимізації( зниження ) 

ризику в економічній діяльності. Предмет дисципліни: теоретичні засади та 

методологія управління економічним ризиком з використанням економіко-

математичного моделювання. 

 

Системи моніторингу в економіці. Метою дисципліни є формування 

системи теоретичних знань і практичних навичок створення та аналізу 

функціонування систем моніторингу в економіці на базі економіко-

математичного моделювання та новітніх інформаційних технологій. 

Завданням дисципліни є оволодіння теоретичними значеннями та 

інструментарієм моделювання систем моніторингу в економіці; набуття вмінь 

постановки і самостійного розв’язання задач аналізу, прогнозування, 

прийняття рішень та управління економічними об‘єктами і процесами. 

Об’єктом курсу є моніторинг складних динамічних економічних систем. 

Предметом курсу є теоретико-методологічні основи, моделі і методи 

створення та функціонування систем моніторингу в економіці. 

 



 

Блок Б 

 

Ефективність інформаційних систем. Метою вивчення дисципліни є 

формування в студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо 

вибору (розробки), впровадження та експлуатації інформаційних систем для 

організацій та підприємств промисловості, торгівлі, бюджетної, банківської та 

ін. сфер на основі розрахунків, аналізу й оцінки їх моделей, показників якості, 

технічної та економічної ефективності. Завданням  вивчення дисципліни є: 

засвоєння студентами теоретичних основ функціонування інформаційних 

систем на базі сучасних телекомунікаційних технологій; формування в 

студентів достатнього уявлення про становлення, функціонування і розвиток 

інформаційних систем; набуття необхідних знань і вмінь для оцінки 

показників якості ІС та їх моделей функціонування; оволодіння методами 

розрахунку та аналізу показників технічної й економічної ефективності; 

отримання практичних навичок оцінки та вибору ІС на основі економічних 

показників ефективності. Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

методи оцінювання ефективності створення, впровадження та функціонування 

інформаційних систем. 

 

Інформаційно-аналітичні методи в економіці. Мета викладання 

дисципліни - дати систему фахових теоретико-методичних знань щодо 

здійснення інформаційно-аналітичних методів в економіці. Завдання вивчення 

навчальної дисципліни: ознайомлення з поняттям інформації, інформаційно-

аналітичної діяльності: з’ясування місця і ролі інформаційно-аналітичної 

діяльності в науковій і практичній діяльності; допомога в опануванні 

специфіки методології, структури та видової розгалуженості інформаційно-

аналітичних процесів; ознайомлення з інформаційно-аналітичними 

технологіями. 

Стохастичні моделі в економіці. Метою вивчення навчальної 

дисципліни є: формування теоретичних знань і практичних навичок 

формалізації завдань управління з використанням спеціалізованих 

стохастичних методів. Завдання дисципліни: оволодіння теоретичними 

знаннями та інструментарієм моделювання стохастичних процесів при 

управлінні на промислових підприємствах; набуття вмінь постановки і 

самостійного розв’язання задач аналізу, прогнозування, прийняття рішень та 

управління в умовах невизначеності. Предмет: математичні методи 

кількісного обґрунтування рішень в задачах, що пов’язані з стохастичним 

управлінням організаційними системами. 

 

Експертні та інтелектуальні системи. Метою дисципліни є 

формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок з володіння 

технологією в області обробки інформації – експертними та інтелектуальними 

інформаційними системами в економічної галузі. Завдання дисципліни: 



 

вивчення практичних навичок роботи на персональних ЕОМ при рішенні 

завдань логічного програмування й штучного інтелекту. Предмет: 

методологічні та організаційно-технологічні засади побудови експертних та 

інтелектуальних систем. 

 

Моделювання логістичних процесів. Мета дисципліни:  формування 

системи теоретичних знань і практичних навичок побудови та аналізу 

логістичних моделей при вирішенні завдань з управління матеріальних 

потоків на підприємствах. Завдання дисципліни: оволодіння теоретичними 

знаннями та інструментарієм моделювання логістичних процесів на 

промислових підприємствах; набуття вмінь постановки і самостійного 

розв’язання задач аналізу, прогнозування, прийняття рішень та управління 

матеріальними потоками. Предметом дисципліни є: методологія і методи 

побудови економіко-математичних моделей логістичних процесів. 

 

Математичні моделі в менеджменті та маркетингу. Мета 

дисципліни - набуття теоретичних і практичних знань щодо дослідження, 

моделювання та оптимізації функціонування ринкових процесів, що 

охоплюються комплексом задач менеджменту і маркетингу; опанування 

нових технологій і методик проведення маркетингових досліджень у різних 

секторах економіки та всебічного математичного аналізу їх результатів. 

Завдання дисципліни - освоєння методології, методики та інструментарію 

побудови економіко-математичних моделей у менеджменті та маркетингової 

діяльності, їх аналізу та використання. Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є економіко-математичне моделювання систем, процесів, 

складових менеджменту і маркетингу на базі використання кількісних 

методів встановлення тенденцій, визначення взаємозв'язків і моделей 

поведінки виробників і споживачів, побудови типологій та латентних 

структур в просторах факторів маркетингового середовища. 

 

Методи економіко-статистичних досліджень. Метою дисципліни є 

вивчення теоретичних основ і можливостей практичного застосування методів 

багатовимірного статистичного аналізу для дослідження економічних систем 

різного призначення. Завдання дисципліни: освоєння методології, методики та 

інструментарію побудови економіко-статистичних моделей, їх аналізу та 

використання. Предметом дисципліни є: економіко-статистичне моделювання 

систем, процесів на базі використання багатомірних кількісних методів 

встановлення тенденцій, визначення взаємозв’язків, побудови типології, 

класифікації та латентних структур в просторах факторів економічного 

середовища. 

 



 

2.3. Цикл компонент вільного вибору студента 

2.3.1. 

 

Логістика і контролінг. Мета: формування знань про головні завдання, 

напрямки та функції логістики в ринкових умовах, навчання  студентів 

збирати, обробляти та трансформувати інформацію, направлену на виявлення 

тенденції і закономірностей явищ і процесів у логістичних системах. 

Завдання: засвоєння теоретичних засад функціонування логістичної системи, 

набуття вмінь використання  методів оперативного і стратегічного 

контролінгу в сфері логістики, прийняття  управлінських  рішень та розробка 

заходи, які забезпечували б підвищення життєдіяльності підприємства. 

Предмет: методи і процеси управління матеріальними потоками. 

 

Безпека фінансово-кредитних установ. Метою дисципліни є 

формування у студентів усвідомленого розуміння необхідності вживати 

заходи безпеки у процесі банківської діяльності та діяльності кредитних 

спілок і ломбардів, уміння забезпечувати безпечні умови роботи при 

виконанні посадових обов’язків, якісно та ефективно виконувати заходи 

безпеки передбачені у відповідній установі. Завданнями дисципліни є    

надання студентам знань з основ безпеки діяльності фінансово-кредитних 

установ, місця і ролі приватної безпеки в системі національної безпеки 

України та змісту забезпечення безпеки бізнесу  у  сфері  кредитно-фінансової 

діяльності; формування умінь забезпечувати безпеку особистої діяльності при 

виконанні посадових обов’язків та грамотно виконувати заходи режиму 

безпеки, передбачені у відповідних установах; формування навичок 

використання положень відповідних правових актів для виконання 

передбачених в установі заходів безпеки. Предметом дисципліни є діяльність 

банків, кредитних спілок, ломбардів по забезпеченню безпеки їх 

функціонування  на ринку. 

 

Фінансові послуги. Метою дисципліни е вивчення студентами 

теоретичних та організаційних засад функціонування фінансових 

посередників на ринку фінансових послуг, структури ринку фінансових 

послуг, методів його регулювання, організаційних основ і порядку надання 

окремих видів послуг, формування у студентів теоретичних знань, практичних 

навичок і вмінь у сфері діяльності фінансових посередників на ринку 

фінансових послуг. Завдання дисципліни полягає у набутті студентами 

теоретичних знань і практичних навичок щодо сутності фінансового 

посередництва, державного регулювання ринку фінансових послуг, 

особливостей надання окремих фінансових послуг, а також контролю та 

нагляду за діяльністю фінансових посередників на ривку фінансових послуг. 

Предметом дисципліни є економічні відносини, що виникають між суб'єктами 

ринку фінансових послуг у процесі створення та надання фінансовими 

посередниками фінансових послуг, а також у процесі отримання таких послуг 

юридичними та фізичними особами. 



 

Організація і функціонування комерційного банку. Мета дисципліни 

- сприяння здобуттю студентами знань з банківської справи і засвоєння вмінь 

використовувати одержані знання при виконанні банківських операцій, 

пов'язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та 

наданням інших послуг. Завданням дисципліни є формування у студентів 

базових знань з практичних питань організації, принципів та функціонування 

банківських операцій і навчити їх, користуватись отриманою інформацією; 

самостійно вирішувати питання організації роботи з основних напрямків 

банківської діяльності. Предметом дисципліни є вивчення структури 

банківської системи України, принципів її функціонування, основних 

напрямів банківської діяльності, нормативних актів, що регламентують 

діяльність банків в Україні. 

 

Кредитування і контроль. Метою викладання навчальної дисципліни є 

надання студентам теоретичних знань та прищепити практичні навички щодо 

прийняття рішень про надання позичок та мінімізації ризиків, пов’язаних із 

банківською діяльністю. Завданням дисципліни є надання знань щодо 

здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування та мінімізації 

витрат, пов’язаних із банківською діяльністю. Предметом дисципліни є 

особливості, закономірності та механізми розвитку банківської кредитної 

діяльності  

 

2.3.2. 

Аналітична діяльність в управлінні. Мета: оволодіння методами і 

методиками аналітичної діяльності в управлінні. Завдання: формування 

цілісної системи знань та навичок з організації аналітичної діяльності в 

науково-технічних і науково-виробничих комплексах, на підприємствах 

науково-технічного напрямку та органах державної влади. Предмет: 

особливості аналітичної діяльності в управлінні 
 

Реклама та рекламна діяльність. Мета викладання навчальної 

дисципліни навчити спеціаліста чітко орієнтуватись в ринковому середовищі у 

виборі напрямку діяльності підприємства і виробництва 

конкурентоспроможної продукції, розкрити основні принципи рекламної 

діяльності, надати розуміння рекламної діяльності в умовах ринку. 

Завданнями дисципліни є висвітлення теоретико-методологічних та соціально-

економічних аспектів реклами; формування у студентів практичних навичок і 

вмінь щодо управління рекламною діяльністю та регулювання відносин у цій 

сфері; вивчення основних категорій і термінів, що використовуються в 

рекламі; оволодіння методами вивчення рекламної справи; здобуття навичок 

визначати показники ефективності реклами; з’ясування механізму виявлення і 

використання передового досвіду щодо забезпечення зростання ефективності 

реклами та прогресивних методів організації реклами у країні та за кордоном. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є: аналіз процесів та заходів 



 

проведення рекламної кампанії підприємств для стимулювання збуту їх 

продукції 

 

Історія управлінської думки. Метою викладання дисципліни  є 

формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань 

у галузі управлінської думки, формування розуміння концептуальних основ 

системного управління організаціями; знання історичних тенденцій і 

закономірностей розвитку менеджменту. 

Завдання дисципліни є формування у студентів знань з таких основних 

питань: зародження світової управлінської думки та історичні передумови 

виникнення менеджменту; історія розвитку управлінської думки в Україні;  

виникнення і розвиток наукових шкіл менеджменту; особливості і тенденції 

розвитку сучасних школ менеджменту, сучасні підходи до управління;  

сучасна система поглядів на управління. Предметом дисципліни є вивчення 

процесу еволюції управлінського мислення як знання загалом і як наукової 

дисципліни зокрема. 

 

Планування та прогнозування в умовах ринку. Метою викладання 

навчальної дисципліни є формування знань з теоретичних та практичних 

основ фінансового планування та прогнозування на підприємстві. Завданнями 

вивчення дисципліни є вивчення теорії і практики управлінських рішень з 

застосуванням сучасних інструментів фінансового планування та 

прогнозування на підприємстві. Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

сучасні методи та прийоми фінансового планування на підприємстві. 

Управління ризиками. Метою викладання дисципліни є надання 

студентам знань щодо суті ризиків в економічній діяльності і вміння усувати 

втрати від них. Завданнями вивчення дисципліни є: формування у студентів 

знань стосовно ризиків у економічній діяльності; оволодіння методами його 

розпізнавання; ознайомлення з тактичними та стратегічними прийомами 

попередження ризиків у даній сфері; уміння управління ризиками у 

економічній діяльності з метою досягнення корпоративних цілей компанії. 

Предмет дисципліни: теоретичні й практичні питання системного аналізу 

економічного ризику, математичні методи й моделювання економічних 

систем, обтяжених ризиком. 

2.3.3. 

Технологія проектування та адміністрування баз даних економічних 

систем. Метою вивчення дисципліни є формування базових знань з технології 

проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних та придбання 

практичних навичок розробки автоматизованих баз даних автоматизованих 

банків даних і сховищ даних економічних систем. Завдання вивчення 

дисципліни. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати 

особливості проектування баз даних на основі нормалізації, розподілених баз 

даних моделі сховищ даних та особливості їх проектування, основи 



 

адміністрування баз даних, набути вмінь розробляти ефективний проект бази 

даних, виконувати тестування концептуального проекту бази даних, 

здійснювати реалізацію проекту бази даних, розробляти стратегії 

адміністрування даних. Предмет: логічне та технічне проектування баз даних і 

сховищ даних економічних систем. 

 

Дослідження операцій і методи оптимізації в економіці. Метою є 

формування теоретичних знань і практичних навиків формалізації задач 

управління з використанням спеціальних оптимізаційних методів. Завданнями 

вивчення дисципліни є: надання студентам знань відносно суті етапів 

операцій; основних принципів і прийомів математичного моделювання 

операцій; принципів підбору математичного і програмного забезпечення 

практичної реалізації задач. Предметом вивчення дисципліни є моделі та 

методи системного аналізу, способи дослідження і оптимізація операцій.   

 

Інформаційні технології в економіці та управлінні.  Метою 

навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань і придбання 

практичних умінь і навичок з питань основ побудови інформаційних систем, 

їхньої ролі в управлінні економікою. Завдання дисципліни: сформувати у 

студентів ряд компетенцій з управління інформаційним ресурсом 

підприємства, організації інформаційних потоків з управління бізнес-

діяльністю, з використання процесного підходу до розробки автоматизованих 

інформаційних систем, розробки інформаційної архітектури та структури АІС; 

оволодіння практичними навичками роботи в середовищі готових програмних 

продуктів. Предмет дисципліни – основні положення з наукової організації 

інформаційних систем в економіці та управлінні на базі сучасних технічних, 

програмних, інструментальних та комунікаційних засобів їхнього створення і 

розвитку. 

Інтелектуальний аналіз даних. Мета викладання дисципліни – 

формування у студентів теоретичних знань про процес інтелектуального 

аналізу даних (Data Mining) та практичних навичок рішення задач Data Mining 

з використанням сучасних методів. Завданнями вивчення 

дисципліни Інтелектуальний аналіз даних є: ознайомити студентів із 

понятійним апаратом предмета та розширити уявлення про галузі й способи 

застосування прикладних програм спеціального призначення; навчити 

студентів шукати у мережі та за потреби створювати нові інтелектуальні 

програми, призначені для аналітики й розробки на її основі конкретних 

управлінських рішень; сформувати у студентів практичні навички роботи 

з інформацією з використанням інтелектуальних програм, налаштовувати й 

адаптувати останні під потреби користувача. Предметом вивчення дисципліни 

є прикладний програмний продукт спеціального призначення, за допомогою 

якого можна здійснювати створення, введення, опрацювання й аналіз різної 

інформації, що стосується діяльності підприємства 



 

Моделювання фінансово-економічної безпеки. Метою є комплексний 

виклад теоретичних основ управління та моделювання фінансово-

економічною безпекою підприємства в умовах ринкової економіки, принципів 

організації; формування навичок і вмінь застосування методів та механізмів у 

практиці господарської діяльності. Предметом навчальної дисципліни є моделі 

та методи аналізу, оцінки та прогнозування економічної безпеки. 

 

 

2.3.4. 

Бізнес-планування та створення стартапів. Мета: формування у 

студентів сучасних фундаментальних знань у галузі стратегічного та 

поточного фінансового планування бізнесу та стартапів. Завдання: 

ознайомлення з інструментарієм планування та контролю за надходженням та 

витрачання грошових коштів, формування фінансового результату та 

прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства чи організації; 

вивчення методики складання оперативного та фінансового бюджетів; 

ознайомлення з плануванням витрат методами жорсткого та гнучкого 

бюджету з метою контролю та аналізу відхилень фактичних витрат від 

бюджетних; вивчення методів калькуляції. Предмет: методичний 

інструментарій фінансового планування 

 

Економіка нерухомості. Метою дисципліни є засвоєння теоретичних 

основ, формування у студентів практичних навичок щодо економічних засад 

управління нерухомістю. Завданнями дисципліни є вивчення теоретичних 

відомостей та набуття студентами практичних навичок щодо економічних 

засад функціонування ринку нерухомості; сформувати вміння і практичні 

навички необхідних розрахунків при оцінці об’єктів нерухомості із 

урахуванням специфіки окремої галузі ЖКГ; навчити приймати науково 

обґрунтовані господарсько-управлінські рішення в сфері нерухомості. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система економічних 

відносин у сфері нерухомості, конкретні форми прояву економічних законів і 

закономірностей функціонування нерухомості в житлово-комунальній галузі. 

 

Економічна проблематика в засобах масової інформації. Мета 

дисципліни: дати загальні теоретичні знання про політичну журналістику як 

унікальний різновид професійної інформаційної діяльності. Завдання 

дисципліни: забезпечити фундаментальними знаннями, необхідними для 

ефективної діяльності у сфері політичної журналістики (законодавча, 

рекламна, соціальна, соціологічна, соціокультурна, міжнародна база); 

забезпечити знаннями про специфіку інформаційної роботи політичного 

журналіста (місце, роль, ефективність, важелі впливу, загрози професійної 

діяльності при зборі та розповсюдженні політичної інформації); навчити 

працювати у різних жанрах політичної проблематики (цитата, анкета, замітка, 

коментар, стаття, огляд, бесіда, інтерв’ю, політичний портрет, портрет 

політика, міжнародний політичний портрет, історико-політичний портрет); 



 

навчити аналізувати методи і прийоми подачі політичної інформації 

(визначати приховану політичну рекламу, визначати методи інформаційних 

маніпуляцій). Предмет дисципліни: характер, особливості, функції, принципи, 

норми, методи, форми політичної журналістики як особливого різновиду 

професійної інформаційної діяльності. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність. Метою викладання дисципліни є 

формування у студентів засвоєння теоретичних основ зовнішньоекономічної 

діяльності; набуття системних знань і навичок щодо забезпечення економічної 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності в різних сферах діяльності. 

Завданнями дисципліни є розуміння суттєвості та специфіки принципів та 

методів функціонування зовнішньоекономічної діяльності в Україні на 

сучасному етапі; вивчення нормативної бази щодо регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання; оволодіння 

методами аналізу і оцінювання тенденцій, суперечностей, доцільності у 

визначенні головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності для суб'єктів 

господарювання різних форм власності, що є суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності; дослідження специфіки запровадження 

різних форм виходу на зовнішні ринки; вивчення змісту основних процедур та 

їх здійснення щодо укладання зовнішньоекономічних контрактів; оволодіння 

навичками оцінювати і робити відповідні висновки щодо визначення 

ефективності укладених угод, зовнішньоекономічної діяльності суб'єкта 

господарювання в цілому. Предметом дисципліни є сукупність господарських, 

економічних, правових, фінансових відносин у сфері економічної діяльності 

між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами 

господарювання як на території України, так і за її межами. 

 

Міжнародна економіка. Предметом дисципліни “Міжнародна 

економіка” є система світового господарства. Мета курсу: засвоєння 

теоретичної бази та специфіки науки міжнародна економіка. Завдання курсу: 

розкрити теоретичні засади міжнародної економіки та її місце в системі 

економічних наук; ознайомити студентів з історією виникнення й розвитку 

світового господарства; навчитися аналізувати суперечливу тенденцію 

глобалізації світової економіки; навчитися аналізувати структуру міжнародної 

економіки в її основних елементах; навчитися характеризувати галузі світової 

економіки та регіонів світу; навчитися визначати місце України в системі 

міжнародної економіки. 

 

2.3.5. 

Організація і методика економічного аналізу ІІ. Мета вивчення 

дисципліни: формування аналітичного мислення, уміння та навичок 

використання аналітичних інструментів для об’єктивної оцінки господарських 

ситуацій, обґрунтування рішень на будь-якому рівні управління, а також 

виявлення резервів підвищення ефективності використання виробничих 

ресурсів на підприємстві. Завданнями дисципліни є посилення загальної 



 

економічної та аналітичної підготовки фахівців економічного напряму, 

оволодіння ними знаннями, необхідними для дослідження економіки 

підприємств виробничої і невиробничої сфери, а саме: наукових основ 

економічного аналізу; методу і методології економічного аналізу; організації 

інформаційного забезпечення економічного аналізу; використання економіко-

логічних та економіко-математичних методів і моделей для вивчення 

економіки підприємств; методичних основ аналізу найважливіших показників 

виробничо-фінансової діяльності підприємств. 

Предмет дисципліни: є особливості діяльності підприємств у 

різноманітних галузях виробництва і послуг, та спрямування її на досягнення 

максимальних результатів за умови мінімізації витрат. 

 

Оподаткування підприємницької діяльності. Метою дисципліни є: 

формування системи базових знань у сфері оподаткування суб’єктів 

підприємницької діяльності; розуміння концептуальних засад загальної 

системи та спеціальних режимів оподаткування; набуття вмінь нарахування та 

сплати податків (обов’язкових платежів) та зборів при різних системах 

оподаткування суб’єктами господарювання; з’ясувати роль загальної та 

спрощеної системи оподаткування в соціально-економічному розвитку 

суспільства в умовах розвитку ринкових відносин; набуті знання з питань 

оподаткування використати на практиці. Завдання дисципліни полягають у 

вивченні: механізмів оподаткування суб’єктів господарювання; особливостей 

оподаткування нерезидентів; порядку пільгового оподаткування; специфіки 

оподаткування окремих видів діяльності. Предметом вивчення курсу є 

підприємницька діяльність фірми, підприємства, організації.  

 

Облік видів підприємницької діяльності. Мета дисципліни: розвиток 

системних знань та практичних навичок у сфері обліку, аудиту та 

оподаткування з метою формування обліково-аналітичних даних для 

прийняття рішень в процесі управління підприємницькою діяльністю.  

Завданнями дисципліни є вивчення теоретичних та практичних засад обліку 

підприємницької діяльності різних форм, забезпечення науково-методичної 

підготовки студентів для вирішення проблемних аспектів створення, 

функціонування та ліквідації власної справи. 

Предметом вивчення курсу є підприємницька діяльність фірми, підприємства, 

організації.  

 

Автоматизація бухгалтерського обліку. Метою вивчення дисципліни 

є – формування сукупності знань та набуття навичок щодо правильного 

застосування теоретичних знань бухгалтерського обліку із застосуванням 

комп’ютерної техніки, оволодіння сучасною методикою раціонального 

використання технічного обладнання на робочому місці бухгалтера, 

ознайомлення з перспективами інформаційних технологій в аграрному 

виробництві та використання в роботі нових форм і методів обліку. 

Завдання: вивчення основ облікової інформатики, складу облікових задач, 



 

особливостей їх розв’язування в умовах використання різних технологій 

оброблення економічної інформації; набуття вмінь виконувати постановку 

типових бухгалтерських задач, розробляти алгоритми їх розв’язування з 

використанням систем управління базами даних і пакетів прикладних 

програм. Предмет: система дій щодо надання необхідних теоретичних знань і 

практичних навиків з бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки, 

оволодівши якими майбутній фахівець зможе кваліфіковано здійснити 

облікові операції фінансово-господарської діяльності підприємств та 

організацій системи АПК. 

 

Аудит. Метою дисципліни є формування у студентів знань з аудиту 

відповідно нормативних документів, враховуючи чинне законодавство 

України. Завданнями дисципліни є вивчення методів раціональної організації 

та проведення аудиту й надання аудиторських послуг на підприємствах різних 

галузей та організаційно-правових форм на підставі використання 

прогресивних форм, стандартів та методик; набуття навичок опрацювання і 

використання достатньої та прийнятної інформації в аудиті. 

Предметом дисципліни є методологія і методика проведення аудиту та 

надання супутніх послуг на підприємствах різних галузей та організаційно-

правових форм із застосуванням знань: з організації та регулювання 

аудиторської діяльності в Україні та створення аудиторських фірм; з 

організації роботи персоналу та професійної етики аудитора; методів, методик 

і прийомів аудиту; суттєвості в аудиті та аудиторського ризику; видів 

викривлень в обліку і звітності та дій аудитора у випадку їхнього виявлення; 

стадій аудиторського процесу, складання планів та програм аудиту; процедур 

отримання аудиторських доказів та видів аудиторської документації; зі 

складання аудиторського звіту (висновку); особливостей та методик 

внутрішнього аудиту; специфіки проведення аудиторських перевірок за 

конкретними об'єктами обліку. 
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