
Бізнес-економіка Кредити 
ЄКТС Економіка та великі дані Кредити 

ЄКТС Програмна інженерія та бізнес-аналіз Кредити 
ЄКТС

4икитаметам од путсВ4икитаметам од путсВ4икитаметам од путсВ
Базова теорія ймовірностей 3 Базова теорія ймовірностей 3 Базова теорія ймовірностей 3
Основи лінійної алгебри 3 Основи лінійної алгебри 3 Основи лінійної алгебри 3

5узілана огончитаметам од путсВ5узілана огончитаметам од путсВ5узілана огончитаметам од путсВ
5акитаметам антерксиД5І ьнавусотсаз хинчімоноке ялд акитаметаМ5І ьнавусотсаз хинчімоноке ялд акитаметаМ

Вступ до ІТ 4 Вступ до ІТ 4 Вступ до ІТ 4
Основи програмування 4 Основи програмування 4 Основи програмування 4
Вступ до підприєництва 4 Прикладні алгоритми та структури даних I 4 Прикладні алгоритми та структури даних I 4
Принципи та практика управління проектами 2 Принципи та практика управління проектами 2 Прикладні алгоритми та структури даних IІ 4

4I scimonoceorciM4І акімонокеоркіМ Принципи та практика управління проектами 2
Ділова англійська мова 6 Ділова англійська мова 6 Ділова англійська мова 6
Академічне письмо 3 Академічне письмо 3 Академічне письмо 3

3яннелсим енчитирк ат акігоЛ3яннелсим енчитирк ат акігоЛ3яннелсим енчитирк ат акігоЛ
2иноробо їоньлівиц ивонсО2иноробо їоньлівиц ивонсО2иноробо їоньлівиц ивонсО
3иднагапорпртнок ат иднагапорп ибосаЗ3иднагапорпртнок ат иднагапорп ибосаЗ3иднагапорпртнок ат иднагапорп ибосаЗ
4моробив аз исруК4моробив аз исруК4моробив аз исруК

5акитситатс і ьтсінрівомІ5ІІ ьнавусотсаз хинчімоноке ялд акитаметаМ5ІІ ьнавусотсаз хинчімоноке ялд акитаметаМ
5акитситатс і ьтсінрівомІ5акитситатс і ьтсінрівомІ Регресійний аналіз 4

Регресійний аналіз 4арбегла анйініл андалкирП4 Парадигми програмування 5
4улаіцнетоп оговордак котивзоР Регресійний аналіз 4 Об'єктно-орієнтоване програмування та дизайн 4

4иметсис інйіцарепО3хинад яіцазілаузів ат аквотогдіП4кілбо йивоснаніФ
4акборзор-беВ4ІІ акімонокеоркіМ4ІІ акімонокеоркіМ
4кілбо йивоснаніФ4І акімонокеоркаМ4І акімонокеоркаМ

4ІІ акімонокеоркаМ4ІІ акімонокеоркаМ Вступ до економіки 4
Сучасна історія України 3 Сучасна історія України 3 Сучасна історія України 3
Історія економічних ідей 4 Історія економічних ідей 4 Історія економічних ідей 4

5акиткарП5акиткарП5акиткарП
8моробив аз исруК8моробив аз исруК8моробив аз исруК
3укор 2 ткеорп йивосруК3укор 2 ткеорп йивосруК3укор 2 ткеорп йивосруК

4їіренежні їонмаргорп ивонсО4акиртемонокЕ4акиртемонокЕ
Теорія ігор 4 Теорія ігор 4икорзор їонмаргорп акиткарП4

4ялвігрот андоранжіМ Вступ до штучного інтелекту 4яннечепзебаз огонмаргорп нйазиД4
4иматкеорп яннілварпУ Aналіз часових рядів 4хинад изаБ4

4зілана-сензіБ4хинад изаБ4гнитекраМ
4узілана-сензіб ялд яннечепзебаз енмаргорП4иматкеорп яннілварпУ4икитілоп їончімоноке зіланА
4иматкеорп яннілварпУ4акімоноке анратеноМ4акімоноке анратеноМ
4гнитекраМ4хакуан хиньлаіцос у ткеорп йикьцинділсоД4хакуан хиньлаіцос у ткеорп йикьцинділсоД
5акиткарП5акиткарП5акиткарП
61моробив аз исруК61моробив аз исруК61моробив аз исруК

3укор 3 ткеорп йивосруК3укор 3 ткеорп йивосруК3укор 3 ткеорп йивосруК

4яннечепзебаз огонмаргорп яннавутсеТ4янначван екобилг ат янначван еннишаМ4акімоноке аннєовялсіп ат авокьсйіВ
4їіцазінагро в акинтібор акнідевоП4хинад хикилев акитіланА4їіцазінагро в акинтібор акнідевоП

Курси за вибором 16 Курси за вибором 16 Курси за вибором 16
Курси за вибором від компаній-партнерів 12 Курси за вибором від компаній-партнерів 12 Курси за вибором від компаній-партнерів 12

42ткеорп йинмолпиД42ткеорп йинмолпиД42ткеорп йинмолпиД
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