
Звіт за результатами проведеного громадського обговорення проєкту:  

Освітньо-наукової програми  

зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» 

 на 2021 рік провадження освітніх програм 

№ Назва, номер пункту, 

підпункту, до якого 

пропонуються 

зауваження / пропозиції 

Автор (ри) пропозиції Зауваження / пропозиції Враховано / відхилене 

1. Е програмні 

компетентності 

 

 

 Левенець В.В.                                                                                      

(Генеральний директор 

ТОВ «Управління 

спільними фінансами та 

майном») 

 

Вважаю за необхідне 

надання майбутнім 

фахівцям навичок 

постановки й розв’язання 

актуальних економічних 

задач з використанням 

сучасної математичної бази 

досліджень. Згідно з цим 

розширення ОПП за 

рахунок відповідних 

компетентностей 

Враховано 

СК1. (ЗН2, УМ1) Здатність застосовувати 

науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії 

розвитку економічних суб’єктів  та пов’язаних з 

цим управлінських рішень.  

СК13. (ЗН1, УМ1, АВ1) Здатність до постановки 

задач кількісного аналізу та математичного 

моделювання  процесів ринкової економіки в 

умовах ризику і невизначеності. 

СК12**. (УМ1) Здатність визначати та критично 

оцінювати ключові тренди соціально-

економічного розвитку та застосовувати їх для 

формування нових моделей економічних систем 

та процесів у професійній та/або науковій роботі. 
В ОПП 2021 р. викладаються дисципліни, які 

відповідають пропозиції: 

Математичні методи та моделі ринкової 

економіки 

Моделі мікроекономіки 

Методи штучного інтелекту в економічних 

дослідженнях  



Методи та моделі прийняття рішень в умовах 

ризику та невизначеності 

2. F Програмні результати 

навчання 
Левенець В.В.                                                                                      

(Генеральний директор 

ТОВ «Управління 

спільними фінансами та 

майном») 

 

Вважаю за необхідне 

надання майбутнім 

фахівцям навичок 

постановки й розв’язання 

актуальних економічних 

задач з використанням 

сучасної математичної бази 

досліджень. Згідно з цим 

розширення ОПП за 

рахунок відповідних 

програмних результатів 

навчання 

Враховано 

ПРН9. (ЗН1, ЗН2, К2, УМ1, АВ1) Приймати 

ефективні рішення за невизначених умов і вимог, 

що потребують застосування нових підходів, 

методів та інструментарію соціально-

економічних досліджень.  

ПРН16. (ЗН2, К1, К2, УМ1, АВ3) Формулювати 

нові гіпотези, наукові проблеми та задачі у сфері 

економіки, пропонувати належні підходи та 

методи їх перевірки. 

РН17. (ЗН1, УМ1, АВ1) Здійснювати постановки 

актуальних задач ринкової економіки, 

застосовувати математичні методи і моделі для їх 

розв’язання з урахуванням факторів ризику та 

невизначеності.   

ПРН24**. (3Н2, К1, К2, УМ1)  Використовувати 

методи інтелектуального аналізу даних та 

спеціалізовані пакети моделювання в наукових 

дослідженнях. 
В ОПП 2021 р. викладаються дисципліни, які 

відповідають пропозиції: 

Математичні методи та моделі ринкової 

економіки 

Моделі мікроекономіки 

Методи штучного інтелекту в економічних 

дослідженнях  

Методи та моделі прийняття рішень в умовах 

ризику та невизначеності  

 

 


