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051 Економіка
Другий (магістерський) рівень
Економічна кібернетика
Обсяг
освітньо-професійної програми магістра
економіки становить 90 кредитів ЄКТС.
Мінімум 35% обсягу освітньої програми спрямовано на
забезпечення
загальних та
спеціальних
(фахових)
компетентностей
за спеціальністю.
-

Перелік основних компетентностей
ІК1. Здатність визначати та розв’язувати складні економічні
задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та
управлінські рішення у сфері економіки або у процесі
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій в умовах невизначеності.
1)
ЗК1. Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї.
Загальні
2)
ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу
компетентності
та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами.
(ЗК)
3)
ЗК 3. Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати
людей, працювати у команді.
4)
ЗК 4. Здатність вести професійну комунікацію.
5)
ЗК 5. Здатність до інноваційної діяльності.
6)
ЗК 6. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
7)
ЗК 7. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на
основі етичних міркувань і принципів академічної
доброчесності.
8)
ЗК 8. Здатність проводити дослідження та презентувати
результати.
СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний,
Спеціальні 1)
методичний інструментарій для управління економічною
(фахові)
компетентності діяльністю.
2)
СК2. Здатність до професійної комунікації в сфері
(ФК)
економіки іноземною мовою.
3)
СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти
статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які
необхідні для розв’язання комплексних економічних
завдань.
Інтегральна
компетентність
(ІК)

4)

5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)
Орієнтовний
перелік
професійних
кваліфікацій,
які планується
надавати

Вимоги до
рівня осіб, які
можуть
розпочати
навчання
Порядок
оцінювання
результатів
навчання

СК4. Здатність використовувати сучасні інформаційні
технології та економіко-математичні методи і моделі для
дослідження економічних та соціальних процесів.
СК5. Здатність розуміти ключові тренди соціальноекономічного та демографічного розвитку.
СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері
економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи
для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.
СК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо
ефективного розвитку суб’єктів господарювання.
СК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціальноекономічні наслідки управлінських рішень.
СК9. Здатність застосовувати науковий підхід до
формування та обґрунтування ефективних стратегій в
економічній діяльності.
СК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку
соціально-економічних систем.
СК11. Вміння планувати і розробляти проекти у сфері
економіки, здійснювати її інформаційне, методичне,
матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення
Магістри
економіки
зі
спеціалізації
(«Економічна
кібернетика») можуть працювати на посадах:
економіст, економіст-аналітик,
консультант з економічних питань,
фахівець з аналітичного забезпечення прийняття рішень,
кількісних методів в економіці,
менеджер проекту, фахівець з організаційного проектування,
фахівець з впровадження та експлуатації інформаційних
систем в економіці,
науковий співробітник, викладач.
- на базі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
- на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Атестація здобувачів кваліфікації магістра економіки
здійснюється у формі прилюдного захисту кваліфікаційної
магістерської роботи.
Кваліфікаційна робота передбачається на завершальному
етапі здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти
для встановлення відповідності набутих результатів навчання
(компетентностей) вимогам Стандарту вищої освіти за
відповідною спеціальністю та цією освітньої програми.

