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1. Опис навчальної практики  

 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

 
Галузь знань 05 - Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність 051 – Економіка (освітня програма 

«Цифрова економіка») 
Ступінь освіти 
 

Бакалавр 

 
Характеристика навчальної практики 

 
Вид Нормативна  
Загальна кількість годин  90 
Кількість кредитів ECTS  3 
Кількість змістових модулів 3 
Курсовий проект (робота) 
(якщо є в робочому 
навчальному плані) 

- 

Форма контролю залік 
 

Показники навчальної практики 
 
 денна форма навчання  
Рік підготовки 2  
Семестр 4  
Лекційні заняття     -  
Практичні, семінарські заняття     75 год.  
Лабораторні заняття -  
Самостійна робота     15 год.  
Індивідуальні завдання          
Кількість тижневих годин  
для денної форми навчання: 

- аудиторних  
- самостійної роботи 

студента 

 
 

75 год. 
15 год. 

 

 
 
 
 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: поглиблення теоретичних та практичних знань про цифрову 
економіку, розвиток практичних навичок роботи в розрізі розвитку кар’єрної 
траєкторії студентів освітньої програми «Цифрова економіка». У результаті 
вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати основні поняття та 
термінологію курсу та вміти використовувати інструменти для цифрової 
обробки даних, застосовувати онлайн сервіси для обробки, аналізу та візуалізації 
даних. 

 
Завдання:  
1) аналіз цифрових трендів та їх вплив на різні аспекти суспільного життя; 
2) робота з відкритими базами статистичних даних; 
3) визначення input та output задачі для моделювання економічних 

показників на макро- та мікро рівнях; 
4) підбір математичного та програмного апарату для моделювання 

економічних показників на макро- та мікро рівнях; 
5) робота з програмним забезпеченням для підготовки, обробки та аналізу 

даних; 
6) побудова dashboard в Google Data Studio; 
7) формування власної траєкторії розвитку в умовах цифрової 

трансформації.  
 

 
Навчальна практика забезпечує формування ряд освітніх 

компетентностей, таких як: 
- загальні компетентності (ЗК):  
ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
 

- фахові  (спеціальні) компетентності (CК): 

СК15. Уміння використовувати сучасні технології, інтелектуальні методи, 
цифрові та програмні інструменти з обробки й аналізу даних. 

СК16. Здатність формулювати професійні задачі в сфері цифрової економіки, 
вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до 
уваги наявні ресурси.  

СК17. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення 
інформаційної та цифрової безпеки бізнесу, захисту економічної інформації і 
персональних даних.  

СК18. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 
управлінських рішень в умовах невизначеності та цифрової трансформації 
економіки.  

СК19. Здатність до проектування та адміністрування баз даних, розробки 
сучасних систем збирання та обробки значних обсягів інформації для вирішення 
комплексних економічних проблем, використання інструментів комп’ютерного 
програмування та машинного навчання. 



СК21. Здатність до фінансового обґрунтування управлінських рішень у сфері 
цифрової економіки та застосування сучасних фінансових цифрових технологій. 
 

- програмні результати, а саме: 
 

 ПРН 8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі 
для вирішення економічних задач 

ПРН 11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 
соціально-економічних і трудових відносин.  

ПРН 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.  

ПРН 13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 
методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати 
необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.  

ПРН 14. Визначати та планувати можливості особистого професійного 
розвитку.  

ПРН 15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення 
у дослідженнях та професійному спілкуванні.  

ПРН 16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично 
оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з 
економіки.  

ПРН 17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціальноекономічних явищ 
і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та 
можливих соціально-економічних наслідків.  

ПРН 18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 
професійну діяльність.  

ПРН 19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 
вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення 
аналітичних звітів.  

ПРН 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 
виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 
особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПРН 23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, 
креативне, самокритичне мислення.  

ПРН 25. Знати основні принципи, напрями і механізми цифрової економіки та 
вміти пояснювати її об’єктивну необхідність цифрової трансформації суспільних 
відносин.  

ПРН 26. Демонструвати базові навички розробки аналітичних алгоритмів та 
застосовування цифрових технологій обробки даних для вирішення 
управлінських задач в економіці.  

ПРН 27. Показувати навички системно аналізувати економічні об'єкти та 
процеси на основі створеної моделі, інтерпретувати отримані результати та на 
основі відповідних висновків приймати обґрунтовані управлінські рішення на 
всіх рівнях ієрархії і розуміти їх наслідки.  

ПРН 28. Застосовувати набуті теоретичні знання для обробки великих обсягів 
даних на основі використання сучасних аналітичних технологій.  



ПРН 29. Демонструвати здатність застосовувати засоби і методи 
інформаційної та цифрової безпеки для захисту бізнес інформації і персональних 
даних.  

ПРН 30. Показувати навички проектувати, моделювати та створювати бази 
даних та знань з використанням структурованої мови запитів SQL та будувати на 
їх основі інформаційні системи.  

ПРН 31. Вміти здійснювати економічне та фінансове обґрунтування 
управлінських рішень щодо використання сучасних цифрових продуктів. 
 
  



 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
  
Змістовий модуль 1. Цифрові тренди та їх вплив на різні аспекти 
суспільного життя 

1.  Професійні напрями діяльності економістів в умовах цифрової 
трансформації та аналіз ринку праці 

2.  Відкриті реєстри даних та актуальні задачі в цифровій економіці:  
3.  Визначення input та output задачі для моделювання економічних 

показників на макро- та мікро рівнях 
4.  Типові KPІ  
5.  Підбір математичного та програмного апарату для моделювання 

економічних показників на макро- та мікро рівнях 
Змістовий модуль 2. Особливості роботи з даними в умовах цифрової 
економіки 

1.  Налаштування робочого місця в GoogleSheets: автоматизований збір 
даних та робота з інтерфейсом 

2.  Надбудови для аналізу даних в GoogleSheets 
3.  Специфічні операції з цифровими даним в GoogleSheets 
4.  Аналіз та візуалізація даних в GoogleSheets 
5.  Формування бізнес-звітів в GoogleSheets 

Змістовий модуль 3.  Формування динамічних Dashboard в різних 
прикладних середовищах як альтернатива табличним звітам 

1.  Типове ПЗ для наскрізної аналітики в умовах цифрової економіки 
2.  Правила побудови dashboard та основні етапи проектування 
3.  Знайомство з функціоналом Google Data Studio: робота з джерелами 

даних 
4.  Побудова dashboard в Google Data Studio з використанням кастомних 

метрик 
5.  Аналіз та представлення input та output задачі за допомогою dashboard 

 
  



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

 
Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

Лекц. Прак. Лаб. Інд. Сам. 
1       

Професійні напрями діяльності 
економістів в умовах цифрової 
трансформації: аналіз ринку праці 

  
5 

  5 

Відкриті реєстри даних та 
актуальні задачі в цифровій 
економіці 

  
5 

   

Визначення input та output задачі 
для моделювання економічних 
показників на макро- та мікро 
рівнях.  

  

5 

   

Типові KPІ    5    
Підбір математичного та 
програмного апарату для 
моделювання економічних 
показників на макро- та мікро 
рівнях 

  

5 

   

Разом за змістовим модулем 1   15   5 
Налаштування робочого місця в 
GoogleSheets: автоматизований 
збір даних та робота з інтерфейсом 

  
5 

   

Надбудови для аналізу даних в 
GoogleSheets   5    

Специфічні операції з цифровими 
даним в GoogleSheets   5    

Аналіз та візуалізація даних в 
GoogleSheets   5    

Формування бізнес-звітів в 
GoogleSheets   5   5 

Разом за змістовим модулем 2   25   5 
Типове ПЗ для наскрізної 
аналітики в умовах цифрової 
економіки 

  5    

Правила побудови dashboard та 
основні етапи проектування   5    

Знайомство з функціоналом Google 
Data Studio: робота з джерелами 
даних 

  
5 

   



Побудова dashboard в Google Data 
Studio з використанням кастомних 
метрик 

  
5 

   

Аналіз та представлення input та 
output задачі за допомогою 
dashboard 

  
5 

  5 

Разом за змістовим модулем 3   25   5 
Усього годин    75   15 

 
5. Теми семінарських занять 

(Відсутній вид робіт за навчальним планом) 
                                                
  



                   
6. Теми практичних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Змістовий модуль 1 
1.  Професійні напрями діяльності економістів в умовах цифрової 

трансформації: аналіз ринку праці, визначення класичних 
задач 

5 

2.  Відкриті реєстри даних та актуальні задачі в цифровій 
економіці 

5 

3.  Визначення input та output задачі для моделювання 
економічних показників на макро- та мікро рівнях 

5 

4.  Типові KPІ  5 
5.  Підбір математичного та програмного апарату для 

моделювання економічних показників на макро- та мікро 
рівнях 

5 

Всього за змістовим модулем 1 25 
Змістовий модуль 1 
6.  Налаштування робочого місця в GoogleSheets: 

автоматизований збір даних та робота з інтерфейсом 
5 

7.  Надбудови для аналізу даних в GoogleSheets 5 
8.  Специфічні операції з цифровими даним в GoogleSheets 5 
9.  Аналіз та візуалізація даних в GoogleSheets 5 
10.  Формування бізнес-звітів в GoogleSheets 5 
Всього за змістовим модулем 2 25 
7. Типове ПЗ для наскрізної аналітики в умовах цифрової 

економіки 
5 

8. Правила побудови dashboard та основні етапи проектування 5 
9. Знайомство з функціоналом Google Data Studio: робота з 

джерелами даних 
5 

10. Побудова dashboard в Google Data Studio з використанням 
кастомних метрик 

5 

11. Аналіз та представлення input та output задачі за допомогою 
dashboard 

5 

Всього за змістовим модулем 3 25 
РАЗОМ  75 

7. Теми лабораторних занять 
(Відсутній вид робіт за навчальним планом) 

  



 
8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Змістовий модуль 1 
1.  Є-data: можливості та ефективний контроль за публічними фінансами 

(дистанційний курс Prometheus) 5 
Всього за змістовим модулем 1 5 
Змістовий модуль 2  

2.  Міжнародні реєстри: як шукати і знаходити, аналізувати 
(дистанційний курс Prometheus) 5 

Всього за змістовим модулем 2 5 
Змістовий модуль 3 

3.  Google Data Studio 5 
Всього за змістовим модулем 3 5 
РАЗОМ  15 

 
 

9. Методи навчання 
 

Пояснювально-ілюстративний, метод демонстраційних прикладів, методи 
парної та групової роботи (Табл. 1).  

Таблиця 
Класифікація методів навчання 

 
Засади Найменування Характеристики 

1. Джерело знань: 
слово образ досвід словесні,  наочні, практичні   

2. Етапи навчання 

підготовка до вивчення нового 
матеріалу, вивчення нового 
матеріалу, закріплення вправ, 
контроль і оцінка 

  

3. Спосіб педагогічного 
керівництва 

пояснення педагога, самостійна 
робота 

керівництво: 
безпосереднє; 

опосередковане 

4. Стиль викладання 
(пояснення)  

інформаційно-повідомлювальний, 
пояснювальний, інструктивно-
практичний, пояснювально-
спонукальний 

  

4. Логіка навчання індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні   

5. Дидактичні цілі 
організація навчальної діяльності, 
стимулювання і релаксація, 
контроль і оцінка 

  

6. Дидактичні завдання методи оволодіння знаннями, 
методи формування умінь і   



навичок, застосування здобутих 
знань, умінь і навичок 

7. Характер 
пізнавальної діяльності 

пояснювально- ілюстративні, 
репродуктивні проблемного 
викладу, частково-пошукові 
(евристичні), дослідницькі методи 

репродуктивні 
Продуктивні 

 
10. Форми контролю 

Кожна з форм контролю має особливості й залежить від мети, змісту та 
характеру навчання. У процесі навчання дисципліни використовуються 
наступні форми контролю: 
- Поточний контроль: усне опитування (індивідуальне, фронтальне, 

групове), виконання практичних завдань на комп’ютері згідно програми; 
- Підсумковий контроль: представлення звіту та співбесіда за 

результатами роботи. 
 

1. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
  



 
13. Методичне забезпечення 

 
Електронний навчальний курс (рис. 1), розроблений на базі платформи LMS 
Moodle, розміщений на навчальному порталі НУБіП України.  
 
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=4953   
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