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«Економічна кібернетика» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 4 роки 

Наявність 

акредитації Міністерство освіти і науки України. Україна. 

Цикл / рівень НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 

рівень  

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти / Наявність 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

Мова(и) 

викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми З 2021-2022 н.р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://econom.chnu.edu.ua/ 

https://emm.cv.ua/osvitni-programy/ 

 

2 – Мета освітньої програми 

Формування базових знань та умінь теоретичного і прикладного характеру у галузі 

економіки, інформаційних технологій та моделювання як інструментарію підтримки 

процесів управління економічними системами різного рівня ієрархії. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Об’єкт вивчення та/або діяльності: закономірності 

функціонування та розвитку соціально-економічних систем, 

соціально-економічних процесів, їх моделювання, 

прогнозування та регулювання, мотивація і поведінка 

економічних суб’єктів.  

Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним 

економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними 

http://econom.chnu.edu.ua/
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навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної 

області.  

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, 

концепції, принципи економічних наук.  

Методи, методики та технології: загальнонаукові методи 

пізнання та дослідницької діяльності, математичні та статистичні 

методи економічного аналізу, економіко-математичне 

моделювання, інформаційно-комунікаційні технології 

досліджень, розповсюдження, та презентацій результатів 

досліджень.  

Iнструменти та обладання: сучасне інформаційно-

комунікаційні технології, інформаційні системи та програмні 

продукти, що застосовуються у професійній діяльності. 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма.  

Програма зорієнтована на формування базової теоретичної 

підготовки та набуття практичних навиків в галузі 

інформаційних технологій та моделювання в економіці. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в економічній сфері для дослідження економічних 

процесів і систем як систем управління із застосуванням 

інформаційних технологій та методів моделювання.  

Ключові слова: економіка, економічна кібернетика, 

інформаційні технології, моделі, прийняття рішень. 

Інтеграція знань з економіки, сучасних інформаційних 

технологій, інструментарію моделювання економічних процесів 

і систем та прийняття рішень в економіці. 

Програма сфокусована на формуванні навичок застосування 

теоретичного і методологічного інструментарію економічної 

науки, засобів моделювання, інформаційних технологій для 

дослідження економічних процесів і систем як систем 

управління, на підставі яких підтримуються і приймаються 

рішення.  

Програма відображає концепцію підготовки сучасних фахівців у 

різних сферах економіки та бізнесу в умовах цифрової 

трансформації суспільства. 

Особливості 

програми 

Поєднання компетентностей за різними напрямками – 

економіка, економічна кібернетика, інформаційні технології, 

інформаційні системи, моделювання в економіці. 

Програма формує знання та уміння сучасного економіста 

ефективно використовувати на практиці інформаційні 

технології та методи моделювання у всіх сферах економічної 

діяльності для підготовки рішень та їх реалізації. 

 

 

  



4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Бакалавр спеціальності 051 Економіка освітньої програми 

«Економічна кібернетика» підготовлений для виконання 

функцій та вирішення завдань на підприємствах та в 

організаціях, які здійснюють економічну та науково-технічну 

діяльність у відповідності з державним класифікатором України 

для виробничої, інженерної та організаційної діяльності на 

адміністративних та керівних посадах у будь-яких галузях 

народного господарства, центральних та регіональних органах 

влади та управління, підприємств, організацій і установ різних 

форм власності і господарювання тощо. 

Професійна діяльність у сфері управління економікою та 

бізнесом як фахівця, здатного застосовувати інформаційні 

технології, бізнес-аналітику, інформаційне та економіко-

математичне забезпечення для підготовки управлінських 

рішень. 

Випускники можуть працювати за професіями згідно з 

Національним класифікатором професій ДК 003:2010:  

2131.2 Адміністратор бази даних  

2131.2 Адміністратор даних  

2132.2 Інженер-програміст  

2132.2 Програміст (база даних)  

2139.2 Інженер із застосування комп'ютерів  

3121.2 Фахівець з інформаційних технологій  

2433.2 Аналітик консолідованої інформації  

2441.2 Аналітик (банківська діяльність) 

2441.2 Аналітик з інвестицій  

2131.2 Аналітик з комп'ютерних комунікацій  

2441.2 Аналітик з кредитування  

2131.2 Аналітик комп'ютерних систем  

2149.2 Аналітик комунікацій (крім комп'ютерів)  

2441.2  Економіст  

2441.2 Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу 

господарської діяльності. 

Подальше навчання Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти.  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, практичне навчання, навчання через 

лабораторну та виробничу практику тощо. 

Оцінювання Поточний та проміжні контролі у різних формах, усні та 

письмові екзамени, заліки, захист міждисциплінарних курсових 

робіт, звіти з навчальної та виробничої практик, атестаційний 

кваліфікаційний екзамен. 



6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає 

застосування теорій та методів економічної науки. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності 

та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 
Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

 

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем 

предметної області, основ функціонування сучасної економіки 

на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях. 

СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у 

відповідності з чинними нормативними та правовими актами. 

СК3. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та 

напрямів економічної науки. 

СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і 

явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної 

економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів 

соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави. 

СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення економічних задач. 

СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та 

програмне забезпечення з обробки даних для вирішення 



економічних завдань, аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів.  

СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері  

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних 

теоретичних та економетричних моделей соціально економічні 

процеси.  

СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, 

соціальної, управлінської, облікової інформації для складання 

службових документів та аналітичних звітів. 

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі 

розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із 

застосуванням сучасного методичного інструментарію. 

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати 

способи їх вирішення. 

СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування 

та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх 

конкурентоспроможності. 

СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в 

одній або декількох професійних сферах з врахуванням 

економічних ризиків та можливих соціально-економічних 

наслідків. 

 

Компетентності визначені освітньою програмою 

 

СК15. Знання методологічних основ, статистично-

економетричних та оптимізаційних моделей для дослідження 

економічних процесів і систем як систем управління. 

СК16. Знання та розуміння методології створення та розвитку 

сучасних комп’ютерних технологій управління бізнесом, етапів 

створення інформаційних систем в бізнесі, технологій 

комп’ютерної обробки даних, на підставі яких приймаються 

певні рішення з управління бізнесом. 

СК17. Здатність застосувати методи аналізу бізнес-процесів, 

моделей та комп’ютерних засобів прогнозування в бізнесі. 

 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання  

1. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, 

наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у 

професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними 

правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших 

осіб, зокрема, членів колективу. 

2. Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, 

примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній 

сфері, пропагувати ведення здорового способу життя. 

3. Знати та використовувати економічну термінологію, 

пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки, 

4. Розуміти принципи економічної науки, особливості 

функціонування економічних систем. 



5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень 

різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної 

влади). 

6. Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у сфері економічної діяльності. 

7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі розуміння 

основних напрямів розвитку економічної науки. 

8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення економічних задач. 

9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та 

національної економіки, інституційної структури, напрямів 

соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави. 

10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 

відповідні показники які характеризують результативність їх 

діяльності. 

11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового 

регулювання соціально-економічних і трудових відносин. 

12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення 

і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

соціальні показники. 

14. Визначати та планувати можливості особистого професійного 

розвитку. 

15. Демонструвати базові навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 

16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, 

критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та 

аналітичних текстів з економіки. 

17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-

економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних 

сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків. 

18. Використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології 

для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та 

представлення аналітичних звітів. 

20. Оволодіти навичками усної та письмової професійної 

комунікації державною та іноземною мовами. 

21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного 

рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 



22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, 

у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах. 

23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати 

критичне, креативне, самокритичне мислення. 

24. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати 

культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей. 
 

Програмні результати визначені освітньою програмою 

 

25. Застосовувати статистично-економетричні та оптимізаційні 

моделі для підготовки рішень та їх реалізації. 

26. Демонструвати знання та розуміння методології створення 

та розвитку сучасних комп’ютерних технологій управління 

бізнесом, етапів створення інформаційних систем в бізнесі, 

технологій комп’ютерної обробки даних, на підставі яких 

приймаються певні рішення з управління бізнесом. 

27. Обґрунтовувати рішення, що потребують застосування 

сучасних інформаційних технологій. 

28. Аргументувати основні методи та засоби реалізації 

інформаційної діяльності в організації та володіти здатністю 

розробки основних контурів ІТ-стратегії та ІТ- політики 

організації залежно від конкретної ситуації. 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Кадрове забезпечення відповідає вимогам щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з 

діючим законодавством України (Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 

1187 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 

10.05.2018). 

Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає 

науково-педагогічних працівників кафедри економіко-

математичного моделювання, а також інших кафедр 

університету, які володіють відповідними компетентностями для 

формування результатів навчання за освітніми компонентами 

даної освітньо-професійної програми. 

Характеристика кадрового забезпечення:  

1. Наявність кафедри, відповідальної за підготовку здобувачів 

вищої освіти. 

2. Наявність у складі кафедри, відповідальних за підготовку 

здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, на 

яких покладено відповідальність за підготовку здобувачів вищої 

освіти – три особи, що мають науковий ступінь та/або вчене 

звання. 

3. Наявність у гаранта освітньої програми  наукового ступеня та 

вченого звання за відповідною або спорідненою спеціальністю та 

стажу науково-педагогічної та наукової роботи не менш як 10 

років. 



4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-

педагогічними працівниками відповідної спеціальності за 

основним місцем роботи: 

1) які мають науковий ступінь кандидата та/або вчене звання 

доцента – не менше 50% від загальної кількості дисциплін; 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання 

професора – не менше 10% від загальної кількості дисциплін. 

5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 

формування професійних компетентностей, науково-

педагогічними працівниками, які є визнаними професіоналами з 

досвідом роботи за фахом – не менше 10% від загальної кількості 

дисциплін. 

6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних 

занять науково-педагогічними працівниками, які мають 

відповідний рівень наукової та професійної активності. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

1. Приміщення для проведення навчальних занять та 

контрольних заходів – 2,4 кв. метрів на одну особу. 

2. Мультимедійне обладнання для одночасного використання в 

навчальних аудиторіях – 50% від загальної кількості. 

3. Бібліотека, у тому числі читальний зал. 

4. Пункт харчування, актовий зал, спортивний зал. 

5. Гуртожиток – 70% від мінімальної потреби. 

6. Комп’ютерні робочі місця, інформаційно-комунікаційне 

обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що 

застосовуються в економічній діяльності та необхідні для 

виконання навчальних планів. 
Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення відповідає 

вимогам щодо такого забезпечення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти згідно з діючим законодавством України 

(Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти» від 30 грудня 2015 р., № 1187 (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018). 

 

Наявність інформаційного забезпечення: 

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними 

фаховими періодичними виданнями відповідного або 

спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді. 

2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань 

англійською мовою відповідного або спорідненого профілю. 

3. Офіційний веб-сайт закладу освіти, на якому розміщена 

основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та 

сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ 

видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та 

наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних 

дисциплін, правила прийому, контактна інформація. 

4. Електронний ресурс закладу освіти, який містить навчально- 

методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану 

– 100%. 

 



Наявність навчально-методичного забезпечення: 

1. Навчальний план та пояснювальна записка до нього. 

2. Робоча програма та силабус з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану, в тому числі опис навчальної дисципліни, 

результати навчання, програма, тематичний план навчальної 

дисципліни, теми практичних (лабораторних, семінарських) 

занять, завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання, 

методи контролю, схема нарахування балів, рекомендована 

література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в 

Інтернеті. 

3. Комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни навчального плану, в тому числі 

навчальний контент (конспект або розширений план лекцій), 

плани практичних (лабораторних, семінарських) занять, 

завдання для лабораторних робіт, самостійної роботи, питання, 

задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь студентів, комплексної контрольної 

роботи, після атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з 

навчальної дисципліни. 

4. Робочі програми навчальної та виробничої практик. 

5. Навчальні матеріали з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану, в тому числі підручники, навчальні 

посібники, конспекти лекцій згідно з переліком рекомендованої 

літератури з розрахунку один примірник на п’ять осіб 

фактичного контингенту студентів або їх наявність в електронній 

формі для необмеженої кількості користувачів. 

Методичні матеріали для проведення атестації здобувачів. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Укладені угоди про академічну мобільність на основі 

двосторонніх договорів між ЧНУ ім. Ю. Федьковича та ВУЗами 

України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність 

(Еразмус+К1) на основі двосторонніх договорів між 

Чернівецьким національним університетом імені Юрія 

Федьковича та ВУЗами країн-партнерів. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

За умови попереднього навчання на підготовчих курсах з 

української мови. 

 

  



2. Перелік компонент освітньо-професійної / наукової програми та їх 

логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОКЗ1 1 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
3 Іспит 

ОКЗ 2 Актуальні питання історії та культури 

України 
4 Іспит 

ОКЗ 3 Економічна теорія 4 Іспит 

ОКЗ 4 Вища математика 4 Іспит 

ОКЗ 5  Інформатика 4 Іспит 

ОКЗ 6 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
6 Іспит 

ОКЗ 7 Філософія 4 Іспит 

ОКЗ 8 Мікроекономіка 4 Іспит 

ОКЗ 9 Теорія ймовірності та математична 

статистика 
3 Залік 

ОКЗ 10 Історія економіки та економічної 

думки  
3 Залік 

ОКЗ 11 Макроекономіка 4 Іспит 

ОКЗ 12 Економетрика 4 Іспит 

ОКЗ 13 Правознавство 3 Залік 

ОКЗ 14 Оптимізаційні методи та моделі 4 Іспит 

ОКЗ 15 Міжнародна економіка 5 Іспит 

ОКЗ 16 Навчальна практика 3 Залік 

 
1 ОКЗ – обов’язкові компоненти циклу загальної підготовки 



ОКП2 17 Статистика  4 Іспит 

ОКП 18 Гроші і кредит 5 Іспит 

ОКП 19 Менеджмент 4 Іспит 

ОКП 20 Фінанси підприємств 5 Іспит 

ОКП 21 Маркетинг 5 Іспит 

ОКП 22 HR-технології 5 Іспит 

ОКП 23 Облік і аудит 5 Іспит 

ОКП 24 Економічна кібернетика  9 Іспит 

ОКП 25 Інформаційні системи і технології в 

управлінні 

9 Іспит 

ОКП 26 Дослідження операції 5 Іспит 

ОКП 27 Економічний аналіз 5 Іспит 

ОКП 28 Моделювання економіки  9 Іспит 

ОКП 29 Прогнозування соціально-

економічних процесів  
5 Іспит 

ОКП 30 Виробнича практика «Інформаційні 

системи і технології в бізнесі» 
4 Іспит 

ОКП 31 Міждисциплінарна курсова робота І 3 Іспит 

ОКП 32 Міждисциплінарна курсова робота ІІ 3 Іспит 

ОКП 33 Атестаційний кваліфікаційний іспит 6 Захист 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 153 

Вибіркові компоненти ОП 

ВКЗ3 1 Фізичне виховання (вибір за видами 

спорту) 

3 Залік 

ВКЗ 2 Вибіркова навчальна дисципліна 1  

(з каталогу загальноуніверситетських 

вибіркових дисциплін)4  

3 Залік 

 
2 ОКП – обов’язкові компоненти циклу професійної підготовки 
3 ВКЗ – вибіркові компоненти циклу загальної підготовки 
4 http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/scienc/021commoncourses 



ВКЗ 3 Вибіркова навчальна дисципліна 2  

(з каталогу вибіркових дисциплін 

економічного факультету) 

3 Залік 

ВКЗ 4.1 Підприємництво та власний бізнес 

3 Залік ВКЗ 4.2 Економічна психологія 

ВКЗ 4.3 Економіка підприємства 

ВКЗ 4.4 Командоутворення 

ВКЗ 5 Вибіркова навчальна дисципліна 3  

(з каталогу вибіркових дисциплін 

економічного факультету) 

3 Залік 

ВКЗ 6.1 Професійна іноземна мова 

4 Залік 
ВКЗ 6.2 Ділова комунікація іноземною мовою 

ВКЗ 6.3 Письмова та усна комунікація 

іноземною мовою 

ВКЗ 6.4 Друга іноземна мова 

ВКП57 Основи Web UI розробки / Web-

аналітика та технології консолідації 

даних / Мережеві технології в 

економіці /  

6 Залік 

ВКП 8 Алгоритмізація та програмування 

економічних процесів / Об'єктно-

орієнтоване програмування / 

Технології розробки мовою Python /  

Технології Back-End розробки 

8 Іспит 

ВКП 9 Інтернет-технології в бізнесі / 

Системи управління контентом / 

Інформаційна архітектура 

підприємств / Соціально-правові 

норми інформаційних систем 

4 Залік 

ВКП 10 Технології проектування та 

адміністрування БД і СД / Сучасні 

СУБД / Організація баз даних та 

знань / Основи проектування баз 

даних 

5 Іспит 

ВКП 11 Пакети прикладних програм / 

Комп’ютерні технології обробки 

статистичних даних / Статистична 

5 Іспит 

 
5 ВКП – вибіркові компоненти циклу професійної підготовки 

 



обробка економічних даних / Методи 

статистичної обробки даних 

ВКП 12 Електронна комерція і Web технології 

/ Інтернет – сервіси / Системи 

виробництва та логістики / Мережеві 

технології в бізнесі 

4 Іспит 

ВКП 13 Тестування інформаційних систем / 

Моделі структури даних / 

Автоматизація тестування 

програмного забезпечення 

4 Залік 

ВКП 14 Моделювання економічної динаміки / 

Моделювання динамічних процесів в 

економіці / Стійкість динамічних 

систем / Моделювання економічної 

рівноваги 

6 Залік 

ВКП 15 ERP / CRM – системи / Моделювання 

інформаційних систем / 

Інформаційний менеджмент / 

Розподілені системи управління 

5 Іспит 

ВКП 16 Машине навчання та штучний 

інтелект /  Інтелектуальні системи 

підтримки прийняття рішень в 

економіці та бізнесі / / Машине 

навчання  Python /  

5 Іспит 

ВКП 17 Цифровий маркетинг / Презентації та 

переговори / Паблік рилейшнз / 

Маркетингові комунікації 

4 Залік 

ВКП 18 Дискретний аналіз в економіці / Мате

матична логіка та теорія алгоритмів / 

Прикладна дискретна математика / М

оделювання стохастичних процесів в 

економіці 

3 Залік 

ВКП 19 Обробка та аналіз великих даних / Пр

икладна економетрика /Візуалізація д

аних засобами Tableau / Побудова да

шбордів в системах бізнес-аналітики 

5 Іспит 

ВКП 20 Фінансова математика / 

Моделювання фінансово-кредитних 
4 Іспит 



операцій / Актуарна математика 

/Інструментарій фінансово-

економічного аналізу 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 87 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

240 

 

 

 



2.2. Структурно-логічна схема ОП 

Перший рік навчання Другий рік навчання Третій рік навчання Четвертий рік навчання 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Українська 

мова (за 

проф. спр.) 

Іноземна 

мова (за 

проф. спр.) 

Іноземна 

мова (за 

проф. спр.) 

Оптимізаційні 

методи та 

моделі 

HR-технології Економічна 

кібернетика 

 Професійна 

іноземна мова / 

Ділова комунікація 

іноземною мовою / 

Письмова та усна 

комунікація 

іноземною мовою / 

Друга іноземна мова 

Актуальні 

питання 

історії та 

культури 

України 

Філософія Макроеконом

іка 

Міжнародна 

економіка 

Облік і аудит Інформаційні 

системи і 

технології в 

управлінні 

Моделювання 

економіки 

Моделювання 

економіки 

Економічна 

теорія 

Мікроеконо

міка 

Економетрик

а 

Фінанси 

підприємств 

Економічна 

кібернетика 

Економічний 

аналіз 

Моделювання 

економічної 

динаміки / 

Моделювання 

динамічних 

процесів в 

економіці / 

Стійкість 

динамічних 

систем / 

Моделювання 

Прогнозування 

соціально-

економічних 

процесів 



економічної 

рівноваги 

Вища 

математика 

Історія 

економіки та 

економічної 

думки 

Правознавств

о 

Маркетинг Інформаційні 

системи і 

технології в 

управлінні 

Вибіркова 

навчальна 

дисципліна 3  

(з каталогу 

вибіркових 

дисциплін 

економічного 

факультету) 

ERP / CRM – 

системи / 

Моделювання 

інформаційних 

систем / 

Інформаційни

й менеджмент 

/ Розподілені 

системи 

управління 

Виробнича практика 

«Інформаційні 

системи і технології 

в бізнесі» 

Інформатика Статистика Менеджмент 

 

Вибіркова 

навчальна 

дисципліна 2  

(з каталогу 

вибіркових 

дисциплін 

економічного 

факультету) 

Дослідження 

операції 

Електронна 

комерція і Web 

технології / 

Інтернет – 

сервіси / 

Системи 

виробництва та 

логістики / 

Мережеві 

технології в 

бізнесі 

Машине 

навчання та 

штучний 

інтелект /  

Інтелектуальні 

системи 

підтримки 

прийняття 

рішень в 

економіці та 

бізнесі / 

Машине 

навчання 

Python / 

Обробка та аналіз ве

ликих даних / Прикл

адна економетрика /

Візуалізація даних з

асобами Tableau / П

обудова дашбордів в

 системах бізнес-

аналітики 

Іноземна 

мова (за 

проф. спр.) 

Гроші і 

кредит 

Вибіркова 

навчальна 

дисципліна 1  

(з каталогу 

загальноуніве

Технології 

проектування 

та адміністру-

вання БД і СД / 

Сучасні СУБД / 

Пакети 

прикладних 

програм / 

Комп’ютерні 

технології 

Тестування 

інформаційних 

систем / 

Моделі 

структури 

Цифровий 

маркетинг / 

Презентації та 

переговори / 

Паблік 

Фінансова 

математика / 

Моделювання 

фінансово-

кредитних операцій 



рситетських 

вибіркових 

дисциплін) 

Організація баз 

даних та знань / 

Основи 

проектування 

баз даних 

обробки 

статистичних 

даних / 

Статистична 

обробка 

економічних 

даних / Методи 

статистичної 

обробки даних 

даних / 

Автоматизація 

тестування 

програмного 

забезпечення 

рилейшнз / 

Маркетингові 

комунікації 

/ Актуарна 

математика 

/Інструментарій 

фінансово-

економічного 

аналізу 

Фізичне 

виховання 

(вибір за 

видами 

спорту) 

 Інтернет-

технології в 

бізнесі / 

Системи 

управління 

контентом / 

Інформаційна 

архітектура 

підприємств / 

Соціально-

правові 

норми 

інформаційни

х систем 

Навчальна 

практика 

 Моделювання 

економічної 

динаміки / 

Моделювання 

динамічних 

процесів в 

економіці / 

Стійкість 

динамічних 

систем / 

Моделювання 

економічної 

рівноваги 

Дискретний ан

аліз в економіц

і / Математичн

а логіка та тео

рія алгоритмів 

/ Прикладна ди

скретна матем

атика / Модел

ювання стохас

тичних процес

ів в економіці 

Атестаційний 

кваліфікаційний 

іспит 

Основи Web 

UI розробки 

/ Web-

аналітика та 

технології 

консолідації 

даних / 

Мережеві 

технології в 

економіці / 

Алгоритміза

ція та 

програмуван

ня 

економічних 

процесів / 

Об'єктно-

орієнтоване 

програмуван

ня / 

Алгоритмізац

ія та 

програмуван

ня 

економічних 

процесів / 

Об'єктно-

орієнтоване 

програмуван

ня / 

  Міждисципліна

рна курсова 

робота І 

Міждисциплін

арна курсова 

робота ІІ 

 



Технології 

розробки 

мовою 

Python /  

Технології 

Back-End 

розробки 

Технології 

розробки 

мовою Python 

/  Технології 

Back-End 

розробки 

  Підприємниц

тво та 

власний 

бізнес / 

Економічна 

психологія / 

Економіка 

підприємства 

/ Командо 

утворення 

     

 

 



 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі атестаційного 

екзамену.  

 

Вимоги до 

атестаційного 

кваліфікаційног

о екзамену 

Атестаційний кваліфікаційний екзамен за освітньою 

програмою передбачає перевірку досягнення 

результатів навчання, визначених стандартом вищої 

освіти та освітньою програмою «Економічна 

кібернетика». 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
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О
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О
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8 

О
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9 

О

К
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10 

О
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11 

О
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12 

О

К
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13 

О

К
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14 

О
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15 

О
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16 

О
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17 

О

К

П 

18 

О

К
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19 

О

К
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20 

О

К
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21 

О

К

П 

22 

О

К

П 

23 

О

К

П 

24 

О

К

П 

25 

О

К

П 

26 

О

К

П 

27 

О

К

П 

28 

О

К

П 

29 

О

К

П 

30 

О

К

П 

31 

О

К

П 

32 

О

К

П 

33 

ЗК 1  +           +          +           

ЗК 2  +                                

ЗК 3   + +   +  +     +  +  +  +    +   + + + + + + + 

ЗК 4     +    +   +  +  + + + + + +  + +  + + + + + + + + 

ЗК 5 +                         +        

ЗК 6      +                            

ЗК 7     +           +         + +    +    

ЗК 8   +  +            +   + +  + +  + +  +  + + + 

ЗК 9                         +        + 

ЗК 10                  +         +   +    

ЗК 11              +    + + +   + + + +  + 
+ 

 
+    

ЗК 12                      +            

ЗК 13                     + + +           

СК 1        +   +    +     + +  +    +  +  + +  



СК 2             +       +              

СК 3          +     +       +            

СК 4   +           +      +  +  +  + + + +  + +  

СК 5   +     +  + +    +   +  +              

СК 6    +        +  +          +  +  + +  + + + 

СК 7            +     +            +  + + + 

СК 8                    +  +       +     

СК 9            +                 +  + + + 

СК 10                  +  + +  +    + +      

СК 11                  +  +      +     + +  

СК 12                   + + +  +    +    + +  

СК 13                           +   + + +  

СК 14                  +     +    +  +  + +  

СК 15            +  +   +       +  +  + +  + +  

СК 16                         +      + + + 

СК 17       +         +    +     +      + + + 
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О
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О
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О
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О
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О
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14 
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15 
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17 

О

К

П 
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О
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19 

О
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П 

20 

О

К

П 

21 
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П 

22 
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П 

23 

О

К

П 

24 

О

К

П 

25 

О

К

П 

26 

О

К

П 

27 

О

К

П 

28 

О

К

П 

29 

О

К

П 

30 

О

К

П 

31 

О

К

П 

32 

О

К

П 

33 

1  +           +                  +   

2  +                                

3   +     + + + +         +   +    +    + +  

4         + +          +    +       + + + 

5              +    + + + +  + +  + + + + + + +  

6         + +          + +  +    +   +    

7   +      + +        +           +  + + + 

8    +     +   +  +          +  +  + +  + + + 

9         + +     +   +                

10         + +       +   +       +   + + +  

11                +      +         + + + 

12              +  + + +  + +  + +  + + + + + + + + 

13                + +   +   +    +       

14          +            +        +    

15       +         +  +   +       +  + + +  

16         +        +   +     +      + +  



17          +        +    + + + +  + + +  + + + 

18             +          +           

19     +           +  +         +  + + + + + 

20 +     +                            

21   +    + + +  +   +  +  +  +    +   + + + + + + + 

22                   +           + + +  

23       +  +       +     +  +   + +   + +   

24  +    +                + +       +    

25    +        +    + +       +  +  +  + + +  

26                +         +     + + +  

27     +    +           +     + +     + +  

28.                    +     +      + +  

 


