
ВІДОМОСТІ 

про навчально-методичне забезпечення  

ОПП «Економічна кібернетика», спеціальність «Економіка», ОС - магістр 

 

1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін 

Найменування 

навчальної дисципліни 

згідно з навчальним 

планом 

Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби) 

навчальної 

робочої 

програми, 

навчального 

контенту 

планів 

практичних 

(семінар-

ських) 

занять 

завдань 

для 

лабора-

торних 

робіт 

завдань для 

самостійної 

роботи 

студентів 

питань, задач, 

завдань або 

кейсів для 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

завдань для 

комплекс-

ної 

контроль- 

ної роботи 

1 2 3 4 5 6 7 

Глобальна економіка 
+ + 

немає 

потреби 
+ + + 

Соціальна економіка + + 
немає 

потреби 
+ + + 

Методи економіко-

статистичних досліджень 
+ 

немає 

потреби 
+ + + + 

Математичні методи і 

моделі фінансового 

менеджменту 

+ 
немає 

потреби 
+ + + + 

Математичні методи і 

моделі менеджменту 

персоналу 

+ 
немає 

потреби 
+ + + + 

Математичні методи і 

моделі ринкової 

економіки 

+ 
немає 

потреби 
+ + + + 

Методи та моделі 

управління 

конкурентоспроможністю 

підприємств 

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 

Нелінійні моделі 

економічної динаміки 
+ 

немає 

потреби 
+ + + + 

Методи економіко-

статистичних досліджень 
+ 

немає 

потреби 
+ + + + 

 

2. Методичне забезпечення курсового проектування 

 

Найменування навчальної дисципліни 

Семестр, в якому 

передбачена курсова 

робота (проект) 

Інформація про наявність  

("+" або "-") 

методичних 

розробок 

тематики курсових робіт 

(проектів) 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА:  

:Консультаційний проект 
3 + + 

 

 

 

 

 

 



3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики 

 

Найменування 

практики 

Семестр, в 

якому 

передбачена 

практика 

Тривалість 

практики 

(тижнів) 

Інформація 

про 

наявність 

програм 

практик 

(“+” або “-

”) 

Найменування бази для 

проходження практики 

Інформація про 

наявність угод про 

проходження практик  

(дата, номер, строк дії) 

КОМПЛЕКСНИЙ 

ТРЕНІНГ  
3 2 тижні + (ЕВ) 

Харківський національний 

економічний університет ім. 

С. Кузнеця 

не потребує 

угоди 

НАУКОВО-

ДОСЛІДНА 

ПРАКТИКА: 

Науковий семінар 

1 1 тижні + (ЕВ) 

Харківський національний 

економічний університет ім. 

С. Кузнеця 

не потребує 

угоди 

НАУКОВО-

ДОСЛІДНА 

ПРАКТИКА: 

Консультаційний 

проект 

3 9 тижнів + (ЕВ) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ПРЕМІУМ 

ЕГІДА» 

18.09.2017, №42 

 

    

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Діас Гласс» 

12.09.2017, №31 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Сінгуларекс» 

12.09.2017, №34 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «КОДА» 

18.09.2017, №78 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «СТВ-

ХАРКІВ» 

18.09.2017, №86 

 

Приватне пiдприємство 

«СТАНДАРТ ОПТІК» 

18.09.2017, №87 

 

Сватівська філія СП 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю Нібулон 

18.09.2017, №94 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Суперпринтер» 

18.09.2017, №114 

 

ТОВ «Грейда» 

на стадії підписання 

(термін дії - до 

31.08.2023) 

ТОВ «Агромастер» 

на стадії підписання 

(термін дії - до 

31.08.2023) 

ТОВ «Тепло-квар» 

на стадії підписання 

(термін дії - до 

31.08.2023) 

ТОВ «БМБ-Трейдінг» 

на стадії підписання 

(термін дії - до 

31.08.2023) 

ДП «Коніка Мінолта Україна» 

на стадії підписання 

(термін дії - до 

31.08.2023) 

ТОВ «Національ» 

на стадії підписання 

(термін дії - до 

31.08.2023) 

ТОВ «ДІСКЛАБ» 

на стадії підписання 

(термін дії - до 

31.08.2023) 

ТОВ «ВІК ХІТЛАЙН» 

на стадії підписання 

(термін дії - до 

31.08.2023) 

ПЕРЕДДИПЛОМНА 

ПРАКТИКА 

3 6 тижнів + (ЕВ) 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Діас Гласс» 

12.09.2017, №31 

 

   

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Сінгуларекс» 

12.09.2017, №34 

 



Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ПРЕМІУМ 

ЕГІДА» 

18.09.2017, №42 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «КОДА» 

18.09.2017, №78 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «СТВ-

ХАРКІВ» 

18.09.2017, №86 

 

Приватне підприємство 

«СТАНДАРТ ОПТІК» 

18.09.2017, №87 

 

Сватівська філія СП 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю Нібулон 

18.09.2017, №94 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Суперпринтер» 

18.09.2017, №114 

 

ТОВ «Грейда» 

на стадії підписання 

(термін дії - до 

31.08.2023) 

ТОВ «Агромастер» 

на стадії підписання 

(термін дії - до 

31.08.2023) 

ТОВ «Тепло-квар» 

на стадії підписання 

(термін дії - до 

31.08.2023) 

    

ТОВ «БМБ-Трейдінг» 

на стадії підписання 

(термін дії - до 

31.08.2023) 

ДП «Коніка Мінолта Україна» 

на стадії підписання 

(термін дії - до 

31.08.2023) 

ТОВ «Національ» 

на стадії підписання 

(термін дії - до 

31.08.2023) 

ТОВ «ДІСКЛАБ» 

на стадії підписання 

(термін дії - до 

31.08.2023) 

ТОВ «ВІК ХІТЛАЙН» 

на стадії підписання 

(термін дії - до 

31.08.2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




