
 



 



 

ПЕРЕДМОВА 

 

РОЗРОБЛЕНО проектною робочою групою кафедри економіки та 

інформаційних технологій Запорізької державної інженерної академії у складі: 

Комазов Павло Валерійович – гарант освітньої програми, керівник 

проектної групи,  к.е.н, доцент, доцент кафедри економіки та інформаційних 

технологій Запорізької державної інженерної академії 

Члени проектної групи: 

1. Глущевський В‘ячеслав Валентинович, к.е.н., доцент, доцент 

кафедри економіки та інформаційних технологій Запорізької державної 

інженерної академії. 

2. Солодухін Станіслав Володимирович, к.е.н., доцент, доцент 

кафедри економіки та інформаційних технологій Запорізької державної 

інженерної академії. 

3. Бойко Олена Володимирівна, д.е.н., професор, професор кафедри 

менеджменту організації та управління проектами Запорізької державної 

інженерної академії. 

 

 

Проект освітньо-професійної програми обговорений та схвалений на  

засіданні кафедри економіки та інформаційних технологій 
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Завідувач кафедри  
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1. ПРОФІЛЬ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 «ЕКОНОМІКА» 

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ» 

 

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 

Магістр  

Магістр з економіки за освітньо-професійною  

програмою економічна    кібернетика 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна  програма «Економічна 

кібернетика» підготовки здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня  галуззю знань    05 

«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності   

051 «Економіка» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 1 рік 5 місяців 

Наявність 

акредитації  

Сертифікат серія АЕ № 636485 термін дії до 

01.07.2019 р. 

Цикл/рівень  
НРК України – 7 рівень, FQEHEA – другий цикл, 

QFLLL – 7 рівень 

Передумови  
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; 

 освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» 

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 

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички для вирішення 

комплексних задач в галузі економіки та підготувати до проведення 

наукової, дослідницько-інноваційної діяльності з подальшим 

впровадженням отриманих результатів. Підготувати фахівців високого 

рівня, 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, та можуть 

займати керівні посади, пов’язані з застосуванням сучасних інформаційних 

технологій для аналізу соціально-економічних процесів. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

05 Соціальні та поведінкові науки 

051 Економіка 

Орієнтація програми Освітньо-професійна програма. 

Структура програми передбачає оволодіння 

глибокими знаннями та практичними навичками 

щодо розробки та використання сучасних 

економіко-математичних методів, інформаційних 

технологій та комп’ютерних систем для аналізу та 

прогнозування соціально-економічних процесів, 

підтримки прийняття рішень в економіці, а також 

методичними основами 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 (90 кредитів) 

включає навчальні дисципліни, що поглиблюють  

дослідницькі компетентності та знання спеціальних 

розділів фундаментальних та професійно-

орієнтованих дисциплін. 

Програма спрямована на глибоке оволодіння 

фундаментальними та практичними знаннями з 

інформаційних технологій та комп’ютерних 

систем, навичками їх практичного застосування у 

різних галузях економіки, набуття кваліфікації у 

аналізі бізнес-процесів, формує перспективний 

спосіб мислення, здатність генерувати нові ідеї у 

бізнесі на базі сучасних досягнень науки. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування  

та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Робочі місця в державному та приватному секторах 

у різних сферах діяльності, зокрема: 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, 

керівників аналітичних та IT-відділів. Випускники 

можуть також працювати в навчальних закладах та 

науково-дослідницьких організаціях на посадах 

викладачів та наукових співробітників: 

1236. Керівники підрозділів комп’ютерних послуг. 

1314. Керівники малих підприємств без апарату 

управління в оптовій та роздрібній торгівлі. 

1317. Керівники малих підприємств без апарату 

управління в комерційному обслуговуванні. 

1319. Керівники інших малих підприємств без 

апарату управління. 

2122.2. Фахівці – статистики. 

2131.1. Наукові співробітники (обчислювальні 

системи). 

2131.2. Розробники обчислювальних систем. 

2132.1. Наукові співробітники (програмування). 

2132.2. Розробники комп’ютерних програм. 

2139.2. Фахівці в інших галузях обчислень. 

2310.2. Інші викладачі університетів та вищих 

навчальних закладів. 

2320. Викладачі середніх навчальних закладів. 

2340. Вчителі спеціалізованих навчальних закладів. 

2351.2. Інші фахівці в галузі методів навчання. 

2419.2. Фахівці в галузі маркетингу, ефективності 

підприємництва та раціоналізації виробництва. 

2419.3. Фахівці державної служби. 

2441.1. Наукові співробітники (економіка). 

2441.2. Економісти. 

Подальше навчання Магістри з науковим хистом за рекомендацією 

кафедри мають можливість продовжити навчання в 

аспірантурі за програмою третього рівня FQ-EHEA, 

8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK. Стажування як у 

вітчизняних, так і в зарубіжних університетах і 

компаніях. Участь у програмах навчання упродовж 

всього життя (LLL). 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студенто-центроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання. Стиль навчання – 

активний, що дає можливість магістранту обирати 

предмети. Лекції, лабораторні роботи, семінари, 

практичні заняття, самостійна робота на основі 

підручників, навчальних посібників та конспектів 

лекцій, консультації із викладачами. Під час 



 

першого року навчання здобувач обирає напрям 

дослідження. Значну частину часу присвячує 

написанню кваліфікаційної роботи. 

 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, звіти з практичних та 

лабораторних занять, презентації, поточний 

контроль, захист кваліфікаційної роботи. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми економічних та 

соціальних процесів, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

– здатність до аналізу економічних та соціальних 

процесів, розуміння принципів розвитку економіки 

та суспільства; 

– здатність до синтезу на цій основі математичних 

моделей економічних та соціальних процесів; 

– вміння розробляти моделі та застосовувати їх до 

аналізу і виробки науково обґрунтованих рішень; 

– здатність до неперервного навчання та готовність 

підвищувати рівень своїх знань; 

– здатність до самостійної роботи та самостійного 

приймання рішень, здатність нести 

відповідальність за їх реалізацію; 

– здатність породжувати нові ідеї. Ініціативність та 

дух підприємництва; 

– здатність працювати з інформацією, зокрема в 

глобальних комп'ютерних мережах. Уміння 

будувати WEB-сайти та комунікаційні мережі для 

обміну інформацією; 

– уміння на основі інформаційного забезпечення та 

комп'ютерних технологій розробляти системи 

підтримки прийняття рішень; 

– здатність вести науково-дослідну діяльність в 

галузі застосування інформаційних технологій в 

економіці. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

– Вміння досліджувати проблеми економіки на 

основі сучасних інформаційних технологій і 

науково обґрунтовувати вибір оптимальних 

рішень; 

– здатність виявляти можливості оптимізації 

діяльності підприємств та установ та застосовувати 

сучасні інформаційні технології для оптимізації; 

– здатність самостійно розробляти програмне 



 

забезпечення підтримки прийняття рішень; 

– здатність вести науково-дослідну діяльність у 

галузі застосування інформаційних технологій в 

економіці; 

– 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 

 – Знання і розуміння закономірностей розвитку 

економічних та соціальних процесів та сучасних 

інформаційних технологій; 

– здатність критично оцінювати і прогнозувати 

економічні явища з використанням сучасних 

інформаційних технологій;  

– уміння аналізувати управлінські рішення щодо 

формування інноваційно-інвестиційного портфеля 

підприємства; 

– уміння ставити завдання та проводити 

комп’ютерне моделювання та комплексний 

економічний аналіз діяльності підприємств в 

умовах ризику та невизначеності; 

– здатність ставити цілі та розробляти оптимальні 

плани діяльності підприємства в цілому та його 

окремих підрозділів; 

– здатність підбирати персонал та ефективно 

використовувати сучасне програмне забезпечення 

для проведення аналітичних досліджень, прийняття 

рішень та презентації результатів професійної 

діяльності; 

– здатність 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; 

– уміння застосовувати економіко-математичні 



 

методи, виявляти приховані закономірності у 

великих масивах даних (датамайнинг), здійснювати 

прогнозування та оптимізацію за допомогою 

економіко-математичних моделей; 

– здатність здійснювати пошук інформації, аналіз 

різноманітних джерел інформації та проводити на 

цій основі наукові дослідження. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

100% науково-педагогічних працівників, що 

задіяні до викладання професійноорієнтованих 

дисциплін за освітньо-професійною програмою 

«Економічна кібернетика» 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 Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

4 120 48 72 залік 

Разом 4 120 48 72  

1.2 Цикл професійної підготовки 

2 Корпоративні 

інформаційні системи 5 150 48 102 екзамен 

3 Математичні методи і 

моделі ринкової 

економіки 

3 90 24 66 екзамен 

4 Методологія наукових 

досліджень в 

інформаційній 

економіці 

3 90 24 66 екзамен 

Разом 11 330 96 234  

1.3 Практична підготовка 

5 Переддипломна 

практика 
6 180   180 залік  

Разом 6 180   180   

1.4 Підсумкова атестація 

6 Підготовка 

кваліфікаційної 

роботи 

22,5 675   675  

7 
Підсумкова атестація 1,5 45   45  

Разом 24 720   720  

Разом з обов'язкових 

компонент 
45 1350 144 1206  



 

    2. ВИБІРКОВІ  КОМПОНЕНТИ 

2.1 Цикл загальної підготовки 

2.1.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

8 Інтелектуальна 

власність 
1 30 12 18 залік 

9 Філософські 

проблеми наукового 

пізнання 

1 30 12 18 залік 

10 Охорона праці в 

галузі та цивільний 

захист 

2 60 24 36 залік 

Разом  4 120 48 72  

2.2 Цикл професійної підготовки 

2.2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

11 Міждисциплінарна 

курсова робота 

(моделювання 

управлінських рішень 

в ринковій економіці) 

7 210  210  

12 Міждисциплінарна 

курсова робота  

(інформаційні 

технології в бізнесі) 

9 270  270  

Разом  16 480  480  

2.2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

13 Моделювання в 

управлінні соціально-

економічними 

системами 

4 120 36 84 екзамен 

 Стохастичні моделі в 

управлінні 
          

14 Моделювання 

економічної динаміки 
4 120 36 84 екзамен 

 
Ризик-менеджмент у 

фінансовій сфері 
          

15 Електронний бізнес 4 120 36 84 екзамен  

 Теорія 

інтелектуальних 
         



 

систем прийняття 

рішень 

16 Інформаційний 

менеджмент 
4 120 36 84 екзамен 

 Прийняття рішень в 

інформаційній 

економіці 

         

Разом  16 480 144 336  

2.2.3 Цикл компонент вільного вибору студента 

17 Моделювання 

логістичних процесів  
5 150 48 102 екзамен 

 Методи соціально-

економічних 

досліджень 

         

18 Управління 

проектами 

інформатизації 

4 120 48 72 залік 

 Моделі соціально-

економічної безпеки 
          

Разом 9 270 96 174  

Разом з вибіркових 

компонент 
45 1350 288 1062  

Разом з циклу компонент 

загальної підготовки 
8 240 96 144  

Разом з циклу компонент 

професійної підготовки 
52 1560 336 1224  

РАЗОМ 90 2700 432 2268  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 кредитів     30 кредитів 

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
 

Структурно-логічна схема підготовки магістрів за ОПП «Економічна кібернетика»  

зі спеціальності  051 «Економіка» 
 

1 КУРС                                                                                                              2 КУРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30 кредитів 

Корпоративні інформаційні 

системи 5 кредитів 

Моделювання в управлінні 

соціально-економічними 

системами 4 кредити 

Міждисциплінарна курсова робота 

(моделювання управлінських рішень 

в ринковій економіці) 7 кредитів 

Моделювання економічної 

динаміки 4 кредити 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

4 (2 + 2) 

кредити

 

Інформаційний  менеджмент 

4  кредити 

Математичні методи  

і моделі ринкової економіки 3 кредити 
 

Методологія наукових досліджень в 

інформаційній економіці 3 кредити 

Інтелектуальна власність 1 кредит 

Філософські проблеми наукового 

пізнання 1 кредит 

 

Переддипломна практика 

6 кредитів  

Підготовка 

 кваліфікаційної роботи 

22,5 кредити  

Підсумкова атестація  

1,5 кредити  

Управління проектами інформатизації 

4 кредити 

Охорона праці в галузі та цивільний 

захист 2 кредити 

Електронний бізнес 4 кредити 

Моделювання логістичних процесів 

5  кредитів 

Міждисциплінарна курсова робота  

(інформаційні технології в бізнесі) 

9 кредитів 



 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Кваліфікаційна робота із захистом в 

екзаменаційній комісії 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

Кваліфікаційна робота має передбачити розв’язання 

складного спеціалізованого завдання або 

практичної проблеми у галузі економіки, що 

передбачає проведення  досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Виконання кваліфікаційної роботи має за мету:  

- систематизувати, закріпити та розширити 

теоретичні знання та практичні навички по 

спеціальності, розвинути творчі здібності та вміння 

магістра повною мірою застосувати свої знання 

для удосконалення управління виробничою 

діяльністю (та/або процесів надання послуг) 

конкретного підприємства, фірми, корпорації тощо 

з використанням методів економіко-математичного 

моделювання та сучасних інформаційних 

технологій;  - розвинути навички самостійної 

роботи при вирішенні конкретних задач в галузі 

економіко-математичного моделювання;  

- напрацювати практичні навички по виконанню 

розрахунково-графічних робіт за допомогою 

сучасних інформаційних технологій;  

- перевірити та оцінити професійну придатність 

майбутнього магістра до самостійної роботи на 

підприємствах, фінансових установах, проектних і 

науково-дослідних організаціях 

 

 

 



 

4 ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ  СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням. Мета: формувати у 

студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними 

методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до виконання 

професійно-орієнтованих завдань. Завдання: створити у студентів відповідну 

базу знань для вільного користування іноземною мовою у професійних, 

наукових та інших цілях; забезпечити володіння чотирма видами мовленнєвої 

діяльності на відповідному рівні; на базі синтаксичних, семантичних та 

фонетичних правил і закономірностей іноземної мови, та соціокультурних 

знань і вмінь здійснювати іншомовну комунікацію; застосовувати 

культурологічну інформацію у професійній діяльності та використовувати 

власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності; 

удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних 

іншомовних матеріалів; демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у 

користуванні іноземною мовою; усвідомлювати важливість і необхідність 

оволодіння всіма чотирма видами мовленнєвої діяльності; усвідомлювати 

зміст і основні завдання курсу практики усного та писемного мовлення. 

Предмет: іноземний науковий дискурс, необхідний для формування 

професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції 

(лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпечення їх 

ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі. 

 

1.2 Цикл професійної підготовки 

 

Корпоративні інформаційні системи. Метою дисципліни є надання 

поглиблених знань з теорії та практики побудови і використання 

інформаційних систем на великих підприємствах, у корпораціях та інших 

бізнес-структурах. Завдання дисципліни полягає у вивченні архітектури 

сучасних корпоративних інформаційних систем, технології розв'язання 

економічних задач в умовах функціонування КІС, отриманні практичних 

навичок використання та адаптації сучасних КІС або їхніх окремих елементів 

у певній предметній галузі. Предметом вивчення дисципліни є економічна 

інформація систем управління корпоративними бізнес-процесами. 

 



 

Математичні методи і моделі ринкової економіки. Мета дисципліни: 

формування знань методології та інструментарію моделювання економічних 

процесів, які розвиваються в умовах збурень (трансформації). Завдання 

дисципліни: вивчення основних принципів побудови, аналізу економіко-

математичних моделей реальних економічних процесів та управління 

економічними об‘єктами в умовах дії дестабілізуючих чинників. Предметом 

дисципліни є: методологія і методи побудови економіко-математичних 

моделей адаптивного управління трансформаційними соціально-

економічними системами і процесами. 

 

Методологія наукових досліджень.  

Метою навчальної дисципліни є: формування знань з методології, теорії 

методу і процесу, психології, методичного забезпечення науково-дослідної 

діяльності, на студентському рівні, на етапах аспірантських досліджень. 

Завдання навчальної дисципліни: теоретична підготовка з питань сутності 

понять і категорій методологій наукових досліджень; організації процесу 

наукового дослідження; застосування теоретичних та емпіричних методів 

дослідження; методик дослідження, їх змісту і принципів розробки; розробки 

етапів та форм процесу наукового дослідження; організації науково-дослідної 

роботи магістрів; специфіки наукового пізнання; змісту та структури процесу 

наукового дослідження; оформлення результатів наукових досліджень та 

впровадження їх у практику; визначення економічної ефективності наукових 

досліджень. Предметом навчальної дисципліни є: система загальних 

принципів і підходів наукового пізнання, методи, технології пізнання, що 

пов'язані з науковою та практичною професійною діяльністю в галузі 

економіки. 

 

1.3 Практична підготовка 

Переддипломна практика.  

Метою  переддипломної практики є систематизація, закріплення та 

поглиблення знань, набутих у процесі навчання, вміння творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності, розвиток навиків науково-дослідної 

роботи; формування в студентів професійних умінь і навичок застосування 

принципів та інструментарію виявлення, аналізу, врахування, оцінювання та 

управління ризиком у реальних ринкових умовах; виявлення на 

підприємствах, в організаціях, банках, фірмах та в їх підрозділах 

оптимізаційних та управлінських задач, постановка та вирішення яких 

дозволить виправдати витрати на створення та впровадження в практику 

діяльності інформаційно-аналітичних систем управління процесом прийняття 



 

ефективних господарських рішень; набуття досвіду прийняття самостійних 

рішень в умовах невизначеності, конфлікту та породженого ними ризику на 

основі використання методології системного аналізу. 

Практика проводиться в колективній та індивідуальній формах, які тісно 

пов'язані й доповнюють одна одну.  

Підприємство, де студент проходить практику, стає об’єктом 

проведення самостійного наукового або науково-прикладного дослідження та 

виконання кваліфікаційної роботи на фактичних даних реального 

підприємства, організації, що функціонує в ринкових умовах. 

Завданням практичної підготовки є:  поглиблення та закріплення 

набутих теоретичних знань з дисциплін професійної підготовки; формування у 

майбутніх фахівців професійних компетентностей; систематичне оновлення та 

творче застосування набутих знань у практичній діяльності при вирішенні 

завдань; формування професійних умінь і навичок застосування принципів та 

інструментарію виявлення, аналізу, врахування, оцінювання та управління 

ризиком у реальних ринкових умовах; набуття досвіду прийняття самостійних 

рішень в умовах невизначеності, конфлікту та породженого ними ризику на 

основі використання методології системного аналізу. 

 

1.4 Підсумкова атестація 

 

Підготовка кваліфікаційної роботи. 

Мета виконання кваліфікаційної роботи як методу оцінювання рівня 

якості підготовки – визначення рівня підготовленості здобувача вищої освіти 

до розв'язання комплексу наукових і прикладних завдань відповідно до 

узагальненого об'єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних 

знань і практичних навичок, отриманих у процесі всього періоду навчання. 

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи забезпечує;  

систематизацію, закріплення, розширення та застосування знань здобувача 

вищої освіти під час виконання конкретних науково-дослідних і прикладних 

завдань;  розвиток навичок самостійної роботи;  оволодіння методикою 

дослідження при вирішенні наукових та прикладних проблем. 

Мета магістерської кваліфікаційної роботи як наукового дослідження – 

розв'язання комплексу наукових і прикладних завдань відповідно до 

узагальненого об'єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних 

знань і практичних навичок для вирішення конкретних завдань щодо 

вдосконалення та оптимізації публічного управління в організаціях 

(установах), ініціювання до впровадження інновацій відповідно до 

узагальненого об'єкту діяльності магістра. 

 



 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

2.1 Цикл загальної підготовки 

2.1.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

 

Інтелектуальна власність. Мета: надбання студентами знань системи 

інтелектуальної власності і, зокрема, промислової власності в винахідницькій 

та патентно-ліцензійній діяльності, методологічних основ створення об'єктів 

промислової власності і інженерної психології, міжнародного співробітництва 

у галузі інтелектуальної власності, захисту патентних прав, авторського права 

та суміжних прав, а також системи патентної інформації. Завдання: вміння 

застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпечені правової 

охорони науково-технічних досягнень та творчої продукції, провести патентні 

дослідження в певній галузі техніки та оформити заявку на винахід або інший 

об'єкт промислової власності, заявку на об'єкт авторського права, зокрема на 

комп'ютерні програми і бази даних, документи на комерційну таємницю, 

використати патентну інформацію та документацію при проведенні науково-

дослідних, проектно-конструкторських, проектно-технологічних розробок з 

метою створення конкурентоспроможної продукції; навичок роботи з 

нормативно-правовими документами, патентною документацією, в 

оформленні матеріалів заявки на об'єкт права інтелектуальної власності 

(винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів та послуг, 

топографія інтегральної мікросхеми, твори науки, літератури і мистецтва 

тощо), а також ліцензійного договору на передачу права або використання 

об’єкту права інтелектуальної власності. Предмет: система правових відносин 

щодо регулювання прав інтелектуальної власності майнових та особистих 

немайнових прав авторів, підстави їх виникнення та здійснення. 
 

Філософські проблеми наукового пізнання. Мета: сформувати знання 

студентів-магістрів у галузі філософії і методології науки, ознайомити 

студентів-магістрів з практичним застосуванням науково - методологічних 

знань у професійній діяльності,  опанувати змістовні концепти основних 

історико-філософських напрямів науково-світоглядного спрямування, надати 

магістрантам основні методологічні прийоми та підходи у формуванні основ 

наукових досліджень. Завдання: ознайомлення з особливостями, методами й 

структурою наукового знання, його філософськими підставами; короткою 

історією філософії науки і її основних плинів; актуальними філософськими й 

методологічними проблемами сучасної науки, основними тенденціями й 

проблемами її подальшого розвитку. Предмет: філософські засади 

виробництва знання в науці, особливості наукового пізнання та наукового 



 

знання, види дослідження та види знання, норми і методи наукової 

раціональності.  
 

Охорона праці в галузі та цивільний захист. Мета: формування у 

майбутніх фахівців вмінь і компетентностей для забезпечення ефективного 

управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням 

досягнень науково-технічного прогресу і міжнародного досвіду, а також в 

усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з 

обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі, а 

також теоретична і практична підготовка студентів з метою організації 

захисту населення у надзвичайних ситуаціях, вивчення шляхів і способів 

підвищення організації і проведення рятувальних і інших невідкладних робіт 

при ліквідації аварій, катастроф, наслідків стихійних лих. Завдання: 

оволодіння знаннями для: забезпечення гарантії збереження здоров’я і 

працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей 

господарювання через ефективне управління охороною праці та формування 

відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку, 

а також навчити здобувачів діям у надзвичайних ситуаціях; захисту дорослого 

населення і дітей; організації і проведення рятувальних і інших невідкладних 

робіт при ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійних лих; оцінювання 

обстановки і відповідних дій у надзвичайних ситуаціях. Предмет: законодавчі 

та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі, система управління 

охороною праці в організації, спеціальні розділи охорони праці в галузі 

професійної діяльності, надзвичайні ситуації та їх вплив на життєдіяльність 

людини, основні заходи і засоби захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій. 

 

2.2 Цикл професійної підготовки 

2.2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 
 

Міждисциплінарна курсова робота (моделювання управлінських 

рішень в ринковій економіці). Мета: набуття майбутніми магістрами 

практичних навичок в застосуванні універсального інструментарію розробки 

та реалізації раціональних рішень у економічній діяльності з метою 

забезпечення ефективного існування та розвитку організації в динамічних 

умовах ринкової економіки. Завдання: надбання навичок використання теорії 

планування наукових досліджень, вибору моделі об’єкту досліджень, 

доведення її адекватності; опанування методів забезпечення якості 

управлінського рішення, що приймається в організації, в умовах 

невизначеності зовнішнього і внутрішнього середовища, з урахуванням 



 

факторів невизначеності та ризику ситуацій; опанування методів аналізу 

факторів, які впливають на ефективності управлінського рішення; 

застосування технології розробки, прийняття, реалізації та мотивації якісного 

управлінського рішення; опанування методів аналізу, прогнозування, 

оптимізації та економічного обґрунтування управлінських рішень. Предмет: 

процес прийняття і оптимізації управлінських рішень, моделі досліджень. 
 

Міждисциплінарна курсова робота  (інформаційні технології в 

бізнесі). Мета: отримання студентами знань в області розробки та створення 

інформаційно-управляючих систем і технологій в бізнесі для  реалізації задачі 

моделювання бізнес-процесів та аналізу інформації, автоматизації керування 

системами в бізнесі  за допомогою комп'ютерної техніки. Завдання: 

закріпити, поглибити і розширити знання при розробці та автоматизації 

інформаційних систем, оволодіти навичками самостійної та творчої роботи 

при побудові власних алгоритмів; виробити вміння формулювати судження і 

висновки, логічно послідовно і доказово їх викладати; виробити вміння 

публічного захисту; підготуватися до більш складної задачі - виконання 

кваліфікаційної роботи. Предмет: методи та моделі інформаційних систем та 

технології у бізнесі. 
 

 

2.2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 
 

Моделювання в управлінні соціально-економічними системами. 

Мета полягає у формуванні системи теоретичних знань і практичних навичок 

використання сучасних програмних продуктів для аналізу господарської 

діяльності підприємств, визначення їх перспектив розвитку при умові 

ефективного господарювання. Завдання курсу:  оволодіння практичними 

навичками у використанні сучасних програмних продуктів в управлінні 

підприємством, сучасних підходів до розроблення і використання економіко-

математичних та статистичних методів для вирішення економічних завдань в 

управлінні підприємством. Предметом дисципліни є: комплекс моделей та 

математичних методів для управління соціально-економічними системами. 

 

Стохастичні моделі в управлінні. 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. 
 

Моделювання економічної динаміки. Мета дисципліни – формування 

системи теоретичних знань і практичних навичок побудови та аналізу 

математичних моделей динаміки розвитку економічних процесів. Завдання 

дисципліни – оволодіння теоретичними значеннями та інструментарієм 

моделювання динамічних економічних процесів; набуття вмінь постановки і 

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

управління ризиком з використання моделей. Предметом дисципліни є 

методологія і методи побудови економіко-математичних моделей економічної 

динаміки. 
 

Ризик-менеджмент у фінансовій сфері. Метою дисципліни є вивчення 

теорії економічного ризику у фінансовій справі. Завдання дисципліни полягає 

у вивченні  теоретичних засад та інструментарію кількісного оцінювання та 

моделювання ризику у фінансовій сфері: засвоїти методичні підходи щодо 

аналізу ризиків та управління ними; оволодіти навичками самостійно 

здійснювати аналіз, ідентифікацію й оцінку ризику, використовуючи сучасні 

інформаційні технології та комп’ютерну техніку. Предмет вивчення 

дисципліни: наукові концепції, відповідні підходи та інструментарії з 

ризикології, методологія щодо якісного та кількісного аналізу ризикових 

ситуацій та прийняття раціональних господарських рішень в діяльності 

суб`єктів господарювання. 
 

Електронний бізнес. Мета дисципліни: 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 електронної комерції; 

освоїти методики та програмне забезпечення для створення сайтів електронної 

комерції; набути вміння оцінювати стан електронної торгівлі з метою 

створення стратегічних конкурентних переваг для організації. Предметом 

дисципліни є методологічні й методичні інструменти побудови та 

дослідження систем електронного бізнесу для підвищення ефективності 

функціонування економічних систем в сучасних умовах розвитку ринкового 

середовища. 



 

Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень. Метою є 

формування системи знань з методології та інструментарію побудови 

сучасних економіко-математичних методів і моделей та застосування 

комп‘ютерних інтелектуальних технологій для вибору кращих, у певному 

сенсі, альтернатив і пошуку ефективних рішень. Завдання вивчення 

дисципліни: сформувати навички використання інформації в інтелектуальних 

системах прийняття рішень; застосовувати типові моделі подання знань; 

визначати функції вибору та здійснення операцій над ними; ознайомитися з 

принципами використання інструментарію нечітких множин, нейронних 

мереж та генетичних алгоритмів у розробці інтелектуальних систем прийняття 

рішень,  грамотно здійснювати постановки ціле покладання та розв’язування 

конкретних прикладних задач стосовно прийняття виважених рішень, 

використовуючи відповідні математичні моделі та інструментарій штучного 

інтелекту; приймати рішення за допомогою різних засобів, зокрема: дерев 

рішень, нечіткої теорії очікуваної корисності, нечіткого логічного висновку, 

генетичних алгоритмів, інструментарію теорії ігор, інструментарію теорії 

корисності, використовуючи різні критерії, зважаючи на інформаційну 

ситуацію. Предмет вивчення дисципліни: наукові концепції, відповідні 

підходи та інструментарії з розробки та впровадження окремих модулів та в 

цілому інтелектуальних систем прийняття рішень, інформаційних систем 

різного призначення; прийняття управлінських рішень та контроль за їх 

виконанням. 
 

Інформаційний менеджмент. Мета вивчення дисципліни є: 

сформувати знання щодо управління інформацією як стратегічним ресурсом 

та набуття навичок з управління інформаційними потоками, інформаційними 

процесами. Завданням дисципліни є: отримання теоретичних знань із 

організації управління економічними інформаційними системами на всіх 

етапах її життєвого циклу, вироблення практичних навичок із організації 

створення інформаційних систем і їх впровадження. Предметом вивчення 

дисципліни є: теорія, методи, створення та функціонування інформаційних 

систем і технологій менеджменту. 

 

Прийняття рішень в інформаційній економіці. Мета дисципліни: 

формування бази фундаментальних теоретичних знань щодо принципів 

прийняття рішень в інформаційній економіці, оцінювання та вибору методів, 

моделей та програмних продуктів підтримки прийняття рішень. Завдання 

дисципліни: вивчення методологічно-організаційних особливостей 

прийняття управлінських рішень в інформаційній економіці; набуття 

практичних навичок із проектування, створення й застосування систем 



 

підтримки прийняття рішень на базі нових інформаційних технологій та 

обчислювальної техніки. Предмет дисципліни: методологічні та 

організаційно-технологічні засади побудови систем підтримки прийняття 

рішень в інформаційній економіці. 
 

2.2.3 Цикл компонент вільного вибору студента 
 

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. 
 

Методи соціально-економічних досліджень. Мета дисципліни: 

формування системи теоретичних знань і практичних навичок при розгляді 

будь – якого економічного явища як системного з обов’язковим аналізом 

функцій взаємодіючих елементів. Завдання дисципліни: оволодіння 

теоретичними знаннями та інструментарієм способів дослідження складних 

економічних процесів або систем, визначення економічних законів і 

закономірностей, формулювання принципів і концепцій економічного 

розвитку. Предметом дисципліни є: методологія і методи поєднання якісного 

та кількісного аналізу і використання на цій основі математичних методів в 

економічних дослідженнях. 
 

Управління проектами інформатизації. Мета дисципліни: 

формування системи теоретичних знань і практичних навичок з методології 

управління проектами (УП), яка є перспективним напрямком розвитку теорії 

менеджменту і набуває все більшого поширення у сфері інформатизації 

економіки в Україні. Предмет дисципліни: проекти у сфері інформатизації, 

пов’язані з розробленням і впровадженням інформаційних технологій і 

систем. Основні завдання курсу: вивчення теоретичних, методичних і 

організаційних основ проектного менеджменту, програмних засобів і методів 

управління проектами; набуття вмінь застосовувати інструменти методології 

УП в діяльності, пов’язаній з інформатизацією економіки. 
 

Моделі соціально-економічної безпеки. Метою викладання 

дисципліни є засвоєння теоретичних основ соціально-економічної безпеки 

національної економіки, набуття системних знань і навичок щодо вивчення 



 

загроз та викликів економічній безпеці України у сучасному глобалізованому 

світі та застосування сучасних методів та моделей для аналізу та підвищення 

рівня соціально-економічної безпеки економіки підприємства, регіону, 

держави. Завданнями вивчення дисципліни “Соціально-економічна безпека” 

є вивчення проблеми створення єдиної концепції соціально-економічної 

безпеки, аналіз концептуальної моделі її забезпечення; виявлення і 

прогнозування внутрішніх та зовнішніх загроз життєво важливим інтересам 

об’єктів безпеки; вивчення стратегії соціально-економічної безпеки держави. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи та процеси 

забезпечення соціально-економічної безпеки на високому рівні. 
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