
ВІДОМОСТІ 

про навчально-методичне забезпечення  

ОПП «Прикладна економіка», 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, 

навчальног

о контенту 

планів 

практичн

их 

(семінар-

ських) 

занять 

завдань 

для 

лабора-

торних 

робіт 

завдань 

для 

самостійн

ої роботи 

студентів 

питань, 

задач, 

завдань або 

кейсів для 

поточного 

та 

підсумковог

о контролю 

завдань 

для 

комплекс-

ної 

контроль- 

ної 

роботи 

1 2 3 4 5 6 7 

Глобальна 

економіка 
+ + 

немає 

потреби 
+ + + 

Соціальна 

економіка 
+ + 

немає 

потреби 
+ + + 

Індустріальна 

та аграрна 

економіка 

+ + 
Не має 

потреби 
+ + + 

Прикладна 

економетрія 
+ 

Не має 

потреби 
+ + + + 

Часові ряди + 
Не має 

потреби 
+ + + + 

Моделювання 

та оптимізація 

економічних 

систем 

+ 
Не має 

потреби 
+ + + + 

Методи 

прийняття 

рішень 

+ 
Не має 

потреби 
+ + + + 

Багатомірний 

аналіз даних 
+ 

Не має 

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 «Українська 

Спеціалізована 

М’ясопереробна Компанія» 

12.09.2017, №27 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Грін-віза» 

12.09.2017, №33 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «НВП 

ТРУБОСНАБ» 

12.09.2017, №32 

 

Ю БІ СІ СЕРВІС - 

ІНТЕРНЕШНЛ 

12.09.2017, №35 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «БМБ-

ТРЕЙДІНГ» 

18.09.2017, №46 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«КВАЛІВЕА» 

18.09.2017, №45 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ПРЕМІУМ 

ЕГІДА» 

18.09.2017, №43 

 

Управління освіти 

адміністрації 

Немишлянського району 

Харківської міської ради 

20.09.2017, №73 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «КОДА» 

18.09.2017, №78 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Інтертелеком» 

25.09.2017, №124 

 

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 «ПРЕМІУМ 

ЕГІДА» 

18.09.2017, №42 

 

   

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Українська 

Спеціалізована 

М’ясопереробна Компанія» 

12.09.2017, №27 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Грін-віза» 

12.09.2017, №33 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «НВП 

ТРУБОСНАБ» 

12.09.2017, №32 

 

Ю БІ СІ СЕРВІС - 

ІНТЕРНЕШНЛ 

12.09.2017, №35 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «БМБ-

ТРЕЙДІНГ» 

18.09.2017, №46 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«КВАЛІВЕА» 

18.09.2017, №45 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ПРЕМІУМ 

ЕГІДА» 

18.09.2017, №43 

 

Управління освіти 

адміністрації 

Немишлянського району 

Харківської міської ради 

20.09.2017, №73 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «КОДА» 

18.09.2017, №78 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Інтертелеком» 

25.09.2017, №124 

 

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) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




