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забезпечує реалізацію навчальних програм підготовки

за спеціальностями:

1. бакалаврів – спеціальність 051 «ЕКОНОМІКА»

2. бакалаврів, магістрів

- спеціальність 054 «СОЦІОЛОГІЯ»



здійснюється на основі сучасного 

розвитку науки і технологій та 

компетенцій компаній – партнерів кафедри

І

та регулярно висвітлюється у 

новинах та подіях кафедри

ІІ





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, 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.

ЗК1. Біоетична і соціо-комунікативна

компетентність. Вміння спілкуватись у колективі

та здатність діяти соціально-відповідально, з

розумінням етичних принципів та застосуванням

правових норм.

ЗК2. Мультикультурна толерантність.

Усвідомлення соціокультурного розмаїття в

міжспільнотних комунікаціях.

ЗК3. Адаптивність і комунікабельність, вміння

ефективно спілкуватись, готовність до кооперації

з колегами та роботи в колективі

ЗК4. Базові уявлення про основи соціо-

гуманітарного та соціально-економічного циклів,

що дають можливість системно розуміти всі

складники та причинно-наслідкові зв’язки

розвитку суспільства, культури, особи на рівнях

емпіричного, теоретичного, методологічного

знання.

ЗК7. Здатність до навчання і професійного

розвитку; до збору, сприйняття, узагальнення та

аналізу інформації; постановки мети та вибору

оптимальних шляхів її досягнення; збагачення

особистого інтелектуального рівня; саморозвитку,

самовдосконалення і самоорганізації; розвитку

лідерських якостей; критичності і самокритичності;

виявлення активної життєвої (соціальної,

політичної) позиції.



Програма спрямована на 

поглиблене вивчення іноземної 
мови за професійним 

спрямуванням, здатність проводити 

актуальні соціологічні та ринкові 

дослідження, реалізовувати медіа-

проекти  в умовах динамічного 

бізнес- середовища, організовувати 

проведення виборчих кампаній.   

Програма спрямована на 
поглиблене вивчення іноземної 

мови за професійним 
спрямуванням, опанування сучасних 

підходів до бізнес-планування з 
використанням новітніх програмних 
продуктів, проходження виробничої 
практики студентів на підприємствах 

ІТ-галузі та інших динамічних 
галузей з метою створення 

найкращих можливостей для 
майбутнього працевлаштування. 

Програма ґрунтується на 
використанні інноваційних 

технологій навчання на власних 
віртуальних навчальних ресурсах



ІІ

це забезпечує високу якість навчання

з використанням навчально-матеріальної

бази останнього покоління та 

прогресивних

программно-апаратних комплексів

та програмного забезпечення

ІІІ



Кафедрою економіки підприємств та соціальних технологій 

створено лабораторію соціально-економічної діагностики:

В лабораторії встановлено програмне забезпечення для аналізу і 

планування соціально-економічного стану Держави, ринків і 

компаній.

Після вдалого вивчення означених програм передбачено видачу 

сертифікатів відомих компаній – виробників програмних 

продуктів



з компаніями, які є потенційними замовниками 

випускників за спеціальностями 

підготовки кафедри

соціологія МК і

медіа-планування
економічна 

аналітика в ІТ-сфері

дослідження

ринку та

суспільства



12 сертифікатів

від бюро 

соціологічного

аналізу

у січні 2019 р.
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Підготовка по спеціальності чи спеціалізації 

починається не з третього, а з першого курсу

Економіка Соціологія

1 семестр:

•Вступ до спеціальності

•Регіональна економіка

•Електронні бази та електронні бібліотеки

2 семестр:

•Глобальні виклики та інформаціна

політика України

•Економіка підприємств

•Соціальна відповідальність бізнесу

1 семестр:

•Історія соціологічних теорій 

і вчень

•Вступ до спеціальності

•Соціологія культури

•Соціологія: пропедевтичний 

курс

2 семестр:

•Класична соціологія

•Програмування 

соціологічного дослідження

•Соціологія особистості та 

виховання

1



1

1.Глобальні виклики та інформаційна

політика України

2. Економіка підприємства

3. Регіональна економіка

1. Класична соціологія

2. Соціологія культури

3. Соціологія особистості і виховання
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На першому курсі для студентів всіх спеціальностей (спеціалізацій) 

повинна викладатись дисципліна «Застосування інформаційно-

телекомунікаційних засобів»

2
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Для всіх спеціальностей повинні викладатись дисципліни: на 1 курсі –

«Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі – «Ділові комунікації», на 4 курсі 

– «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний 

інтелект»

3
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Посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі –

3 пари на тиждень, на 3,4,5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 

кафедрами 20% занять повинні проводитись англійською мовою

4
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Половина занять повинна проводитись практично

5

Усього аудиторних занять, год.

2982 3074

Усього практичних занять, год.

1978 2038

Частка практичних занять, %

66,3 66,2
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По темам кожної дисципліни повинні обов'язково проводитись лекція – як 

теоретична підготовка і практичні заняття та, при можливості, лабораторні 

заняття – як практична складова навчання

6



Тематичний план Відповідні компетенції

Тема 1. Предмет, метод і завдання 

дисципліни

Засвоєння теорії регіональної економіки і 

регіонального розвитку

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори 

розміще-ння продуктивних сил та 

формування економіки регіонів

Вміння визначати закономірності, принципи і 

фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів

Тема 3. Економічне районування та 

територіальна організація господарства

Оволодіння знаннями про територіальну і галузеву 

структуру господарського комплексу України та її 

регіонів

Тема 4. Регіон в системі територіального 

поділу праці

Здатність оцінки стану регіону в системі 

територіального поділу праці

Тема 5. Сутність, мета і завдання 

регіональної економічної політики

Засвоєння наукових засад регіональної економічної 

політики

Тема 6. Механізм реалізації регіональної 

економічної політики у галузі ІТ

Здатність обирати оптимальні механізми  реалізації 

регіональної економічної політики

Тема 7. Господарський комплекс України, 

його структура і трансформація в ринкових 

умовах

Вміння кількісно оцінювати явища й визначати 

тенденції зміни показників стану господарського 

комплексу України

Теми, пов’язані зі спецификою ІТ-галузі*



СКЛАДОВІ ІННОВАЦІЙНОГО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ

20

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кожній кафедрі 

повинна бути створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання 

останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-

апаратних комплексів і програмного забезпечення

8
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8

Ліцензовані програмні продукти

1С : управління 

невеликою

фірмою для України

ОСА : програмування

соціологічних 

дослілжень
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При підготовці бакалавра розподіл годин 

навчального плану здійснювати з 

розрахунку 25% на дисципліни загальної 

підготовки і 75% на дисципліни 

професійної підготовки за спеціальністю

На кафедрах які проводять підготовку за 

спеціалізацією - 25% на дисципліни загальної 

підготовки. Дисципліни професійної підготовки 

розподіляються 37,5% за спеціальністю і 37,5% 

за спеціалізацією

9 10

1. «Економіка підприємств IT галузі»
2. «Автоматизоване робоче місце

економіста»
3. Управління життєвим циклом ІТ-
компанії
4. Інтелектономіка
5. Фінанси підприємства та фандрайзинг
6. Моделювання вартості підприємства
7. Протидія маніпулятивним технологіям
8. Соціальна відповідальність бізнесу
9. Регіональна економіка
10. Бізнес-планування в системі "Project-
expert"
11. Управління виробничим
підприємством в системі 1С
12. Теорія ігор в економіці

1. Фінанси, гроші і кредит
2. Міжнародна економіка
3. Економіка підприємства
4. Транснаціональні корпорації
5. Економічна діагностика і

планування
6. Фінанси підприємств
7. Управління змінами
8. Методи оцінки інвестиційних

проектів
9. Клієнтські технології в бізнесі
10.Глобальні виклики і інформаційна

політика України
11.Психологія підприємництва і

бізнесу
12.Соціальне прогнозування і

моделювання в системах SPSS, ОСА

37,5%

37,5%
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При підготовці бакалавра розподіл годин 

навчального плану здійснювати з 

розрахунку 25% на дисципліни загальної 

підготовки і 75% на дисципліни 

професійної підготовки за спеціальністю

9

75%
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Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснювати з 1-го по 8-й семестр з 

метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними 

знаннями протягом всього терміну підготовки бакалавра

11



Проведення практик студентів організовувати та проводити в 

компаніях-партнерах кафедри

12
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1. Теоретична і практична підготовка на кафедрі здійснюється у 

відповідності до інноваційного змісту навчання. Навчально-

лабораторна база укомплектована ліцензійним програмним 

останнього покоління що дозволяє навчати студентів чому 

потрібно і як потрібно. 

2. Навчально-методична робота кафедри економіки підприємств 

та соціальних технологій організована і проводиться у 

відповідності до концептуально нової освітньої моделі, що 

забезпечує конкурентоспроможний рівень підготовки студентів.




