
Звіт за результатами проведеного громадського обговорення проєкту:  

Освітньо-наукової програми  

зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Прикладна економіка» 

 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 важливим 

внесення до ОПП 

підготовки магістрів 

надання навиків широкого 

використання прикладних 

програмних платформ у 

різних предметних сферах 

економіки. Згідно з цим 

надання відповідних 

компетентностей. 

Враховано 

СК11. (АВ1) Здатність планувати і розробляти 

проєкти у сфері економіки, здійснювати її 

інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове 

та кадрове забезпечення.  

СК15. (ЗН1, ЗН2, УМ1, АВ1) Здатність до 

використання методів, моделей та інформаційних 

технологій діагностики інвестиційних проектів. 

СК16. (ЗН2, УМ1, АВ3) Здатність до створення 

інформаційно-аналітичної підтримки 

економічних та соціальних процесів в наукових 

та прикладних дослідженнях. 
В ОПП 2021 р. викладаються дисципліни, які 

відповідають пропозиції: 

Методи та моделі оцінки інвестиційних 

альтернатив 

Інформаційно-аналітичні технології в економіці 

та управлінні 

Системи підтримки прийняття рішень в економіці 

та управлінні 

Спеціальні пакети моделювання економічних 

процесів 



2. F Програмні результати 

навчання 
Левенець В.В.                                                                                      

(Генеральний директор 

ТОВ «Управління 

спільними фінансами та 

майном») 

 

Вважаю важливим 

внесення до ОПП 

підготовки магістрів 

надання навиків широкого 

використання прикладних 

програмних платформ у 

різних предметних сферах 

економіки. Згідно з цим 

надання відповідних 

результатів навчання. 

Враховано 

ПРН10. (ЗН1, ЗН2, УМ1, К2, АВ1) Застосовувати 

сучасні інформаційні технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-економічних 

дослідженнях та в управлінні соціально-

економічними системами.  

ПРН15. (ЗН1, УМ1, К1, АВ1, АВ3) 

Організовувати розробку та реалізацію 

соціально-економічних проєктів та бізнес-

проєктів із врахуванням інформаційного, 

методичного, матеріального, фінансового та 

кадрового забезпечення.  

ПРН18. (УМ1, К1, АВ1) Застосовувати сучасні 

програмні платформи для проектування та 

розробки програмних додатків, інформаційних 

систем; реалізації алгоритмів, економіко-

математичних та імітаційних моделей. 

ПРН19. (ЗН2, УМ1, АВ1) Розробляти імітаційні 

моделі-тренажери, здійснювати 

планування/реалізацію імітаційних експериментів 

для дослідження динаміки функціонування та 

розвитку економічних систем та процесів. 

ПРН20. (УМ1, К1, АВ2) Володіти сучасними 

інструментальними засобами проектування та 

розробки інформаційних систем/фрагментів 

інформаційних систем. 
В ОПП 2021 р. викладаються дисципліни, які 

відповідають пропозиції: 

Методи та моделі оцінки інвестиційних 

альтернатив 

Інформаційно-аналітичні технології в економіці 

та управлінні 

Системи підтримки прийняття рішень в економіці 



та управлінні 

Прикладні моделі системної динаміки 

Спеціальні пакети моделювання економічних 

процесів 

 

3. Е програмні 

компетентності 

 

Анжаурова І.О. 

(Заступник директора 

Одеської 

обласної дирекції НАСК 

«ОРАНТА») 

Вважаю за необхідне 

розширити ОПП підготовки 

магістрів за рахунок 

включення компетентностей, 

які б відображали надання 

інструментальних навиків 

досліджень сучасних 

тенденцій фінансового ринку 

та його важливого сегменту – 

ринку надання страхових 

послуг. 

Враховано 

СК3. (УМ1) Здатність збирати, аналізувати та 

обробляти статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, які необхідні для розв’язання 

комплексних економічних проблем, робити на їх 

основі обґрунтовані висновки.  

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. 

СК13. (ЗН1, ЗН2, УМ1, АВ3) Здатність до 

визначення та верифікації прогнозних оцінок 

розвитку економічних процесів/систем на базі 

використання спеціальних пакетів моделювання 

та аналізу статистичних даних. 

СК14. (ЗН1, ЗН2, УМ1, АВ3) Здатність до 

використання методів, моделей та інформаційних 

технологій для аналізу динаміки процесів 

фондового ринку. 
В ОПП 2021 р. викладаються дисципліни, які 

відповідають пропозиції: 

Прикладна економетрика 

Методи аналізу фондового ринку 

 

 


