
Спеціальність «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» (ЕК, напрям підготовки 6.030502- 
ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА – підготовка фахівців, які володіють сучасними засобами 
аналізу і прогнозування економічних ситуацій, можливістю використання новітніх 
інформаційних технологій, прикладних програмних продуктів для розв’язання завдань, що 
застосовуються в управлінні сучасними підприємствами і фінансовими установами. 

В процесі навчання студенти: 

     – здобувають вищу освіту у сфері вирішення завдань моделювання економічних процесів 
із використанням широкого спектру сучасних комп’ютерних  технологій, опановують базову 
економічну освіту і одержують спеціальну професійну підготовку; 

     – набувають навичок досконалої аналітичної роботи, можливості прогнозування та 
моделювання в галузі мікро- та макроекономіки, інформатизації бухгалтерського обліку, 
фінансової, кредитної, страхової  та зовнішньоекономічної діяльності; 

     – отримують спеціальні знання щодо ефективного використання програмно-
інформаційних комплексів та комп’ютерних мереж. 

Фахівець з економічної кібернетики повинен знати: 

Економіко-математичні методи, які використовуються при аналізі та синтезі 
організаційно-економічних систем; весь діапазон засобів оптимального управління 
діяльністю підприємств і установ різних галузей економіки та форм власності з 
використанням інформаційних технологій та новітніх програмних продуктів; сучасні 
технологічні способи аналізу та прогнозування економічних ситуацій; прикладні програмні 
продукти, які використовуються для проведення аналітичних досліджень в області 
мікроекономіки і макроекономіки, бухгалтерського обліку, фінансової, кредитної, страхової, 
банківської та зовнішньоекономічної діяльності; основи алгоритмізації та програмування. 

 Фахівець з економічної кібернетики повинен вміти: 

 Застосовувати економіко-математичні методи та інформаційні технології в бізнесі; 
створювати науково обгрунтовані прогнози розвитку економічних явищ; поєднувати теорію і 
практику при ухваленні управлінських рішень на основі інформаційних технологій; 
виконувати аналітичну обробку інформації в галузі мікро- та макроекономіки, фінансово-
кредитної, страхової, банківської і зовнішньоекономічної діяльності; ефективно розв’язувати 
проблеми управління на підприємствах, в галузях економіки та регіонах; ефективно 
досліджувати ринкову кон’юнктуру; ефективно використовувати сучасні програмні продукти 
і комп’ютерну техніку у виробничій, науковій та освітній діяльності. 

Випускники орієнтовані на роботу в економічних, планово-
аналітичних, фінансових та маркетингових структурних підрозділах 
підприємств, банківських та страхових установ, науково-дослідних і 
навчальних центрів аналітиками, менеджерами-спеціалістами та 
керівниками підприємств і організацій.  

       Диплом фахівця з економічної кібернетики дозволить знайти 
гідну, цікаву, високооплачувану роботу аналітика: 

в планово-економічних та фінансових підрозділах підприємств різних форм власності; 



в комерційних відділах та відділах продаж торгівельних компаній або крупних 
логістичних  центрах;  

в  науково-дослідницьких і проектних установах; 

в банках та фінансово-промислових корпораціях; 

в концернах, асоціаціях, галузевих спілках та фондах; 

в аудиторських і страхових компаніях  та податкових  органах; 

в службах зовнішньоекономічної діяльності;   

в відділах інформаційних технологій підприємств та фінансових установ.  

Перелічені вище компетенції фахівців 
пов’язані з викладанням наступних 
дисциплін: 

- інформатика; 
- інформаційне суспільство; 
- алгоритмічні мови і програмування; 
- інформаційні технології та комп’ютерне 

моделювання; 
- системи обробки економічної інформації; 
- технологія проектування та адміністрування баз даних; 
- економічна кібернетика; 
- теоретичні основи біржових ігор; 
- технологія управління інвестиціями в економіці; 
- інформаційні системи і технології в управлінні; 
- інформаційний бізнес; 
- процесні моделі економічних систем; 
- інформаційні системи і технології в управлінні; 
- управління проектами інформатизації; 
- WEB-програмування;  
- мікро- та макроекономіка; 
- економіка підприємства; 
- економічний аналіз і моделювання господарської діяльності підприємства; 
- гроші і кредит; 
- прогнозування соціально-економічних процесів; 
- бухгалтерський облік; 
- моделювання економіки; 
- системи прийняття рішень. 

 
Підготовку фахівців зі спеціальності «Економічна кібернетика» здійснює кафедра 

економічної кібернетики за денною та заочною формою навчання з освітньо-кваліфікаційних 
рівнів «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр». 

Окрім того, передбачена можливість отримати вищу освіту за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на заочній прискореній формі навчання на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

 


