
Бізнес-економіка Кредити 
ЄКТС Економіка та великі дані Кредити 

ЄКТС Програмна інженерія і бізнес-аналіз Кредити 
ЄКТС

Навчання і академічна доброчесність 0,5 Навчання і академічна доброчесність 0,5 Навчання і академічна доброчесність 0,5
Ділова англійська мова 12,5 Ділова англійська мова 12,5 Ділова англійська мова 12,5
Вступ до ІТ 4 Вступ до ІТ 4 Вступ до ІТ 4

4икитаметам од путсВ4икитаметам од путсВ4икитаметам од путсВ
Вступ до підприємництва 4 Основи програмування 4 Основи програмування 4
Математика для економістів і програмістів І 5 Математика для економістів і програмістів І 5 Математика для економістів і програмістів І 5

4  I акімонокеоркіМ4  I акімонокеоркіМ Об’єктно-орієнтоване програмування 4
5IІ вітсімаргорп і вітсімоноке ялд акитаметаМ5IІ вітсімаргорп і вітсімоноке ялд акитаметаМ Математика для економістів і програмістів ІI 5
4І акімонокеоркаМ4І акімонокеоркаМ Вступ до економіки 4

1 йешорг ьтсітрав авосаЧ1йешорг ьтсітрав авосаЧ1йешорг ьтсітрав авосаЧ
4І ьнавусотсаз хинчімоноке ялд акитаметаМ4І ьнавусотсаз хинчімоноке ялд акитаметаМ Парадигми програмування 4

Принципи та практика управління проектами 2 Принципи та практика управління проектами 2 Принципи та практика управління проектами 2
7ткеорп йиньлаіцоС7ткеорп йиньлаіцоС7ткеорп йиньлаіцоС
3икімоноке илідзор інарбиВ3икімоноке илідзор інарбиВ3икімоноке илідзор інарбиВ

Математика для економічних застосувань ІI 4 Математика для економічних застосувань ІI 4 Прикладні алгоритми та структури даних 4
4иметсис інйіцарепО4II акімонокеоркіМ4II акімонокеоркіМ
4яннелсим енчитирк ат акігоЛ4яннелсим енчитирк ат акігоЛ4яннелсим енчитирк ат акігоЛ

Імовірність і статистика 5 Імовірність і статистика 5 Імовірність і статистика 5
3иметсис івежереМ4яннілварпу енйіцарепО4яннілварпу енйіцарепО
4І акборзор-беВ3ьнешір яттянйирп яіроеТ3ьнешір яттянйирп яіроеТ

Макроекономіка ІI 4 Макроекономіка ІI 4 Дизайн інформаційних систем 4
4арбегла анйініл андалкирП4арбегла анйініл андалкирП4акімоноке анчілбуП
4ІІ акборзор-беВ4хинад яіцазілаузів ат аквотогдіП4улаіцнетоп оговордак котивзоР

Регресійний аналіз 4 Регресійний аналіз 4 Регресійний аналіз 4
4йеді яіротсІ4йеді яіротсІ4йеді яіротсІ
4уткелетні огончутш од путсВ4уткелетні огончутш од путсВ4иснаніф інвитаропроК

Поведінкова економіка 4 Поведінкова економіка 4 Етапи розробки програмного забезпечення 4
5яннавужатС5яннавужатС5яннавужатС
3укор 2 ткеорп йинчіР3укор 2 ткеорп йинчіР3укор 2 ткеорп йинчіР

Монетарна економіка 4 Монетарна економіка 4 Бізнес-аналіз 4
3яннечепзебаз огонмаргорп яннавутсеТ3акиртемонокЕ3акиртемонокЕ
5хинад изаБ5хинад изаБ5ялвігрот андоранжіМ

Фінанси та ринки капіталу 4 Фінанси та ринки капіталу 4 Орієнтована на користувача розробка 4
4їіголонхет інрамХ4їіголонхет інрамХ4икитілоп їончімоноке зіланА
4иматкеорп яннілварпУ4иматкеорп яннілварпУ4иматкеорп яннілварпУ

Фінансовий облік 4 Фінансовий облік 4 Фінансовий облік 4
4акепзеб анйіцамрофнІ4відяр хивосач зіланА4їіцазінагро в акинтібор акнідевоП

Теорія ігор 4 Теорія ігор 4 Програмне забезпечення для бізнес-аналізу 4
4гнитекраМ4гнитекраМ4гнитекраМ
8моробив аз исруК8моробив аз исруК8моробив аз исруК

Планування бізнесу та управління ризиками 3 Планування бізнесу та управління ризиками 3 Планування бізнесу та управління ризиками 3
6яннавужатС6яннавужатС6яннавужатС
3укор 3 ткеорп йинчіР3укор 3 ткеорп йинчіР3укор 3 ткеорп йинчіР

4ачавутсирок сйефретнІ4янначван екобилг ат янначван еннишаМ4їіртсудні-ТІ акімонокЕ
4хинад хикилев акитіланА4хинад хикилев акитіланА4pohskroW hcaeseR
61моробив аз исруК61моробив аз исруК61моробив аз исруК
42ткеорп йинмолпиД42ткеорп йинмолпиД42ткеорп йинмолпиД
21вірентрап-йінапмок дів моробив аз исруК21вірентрап-йінапмок дів моробив аз исруК21вірентрап-йінапмок дів моробив аз исруК
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М'які навички Математика IT Економіка Бізнес Практика Курс за вибором Курс за вибором в індустрії


