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Факультет ПРОГРАМНОЇ IНЖЕНЕРIЇ ТА БIЗНЕСУ Національного 

аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» було 

засновано в 1991 році. За ці роки ми підготували значну плеяду 

висококваліфікованих фахівців міжнародного рівня в галузі 

економіки, менеджменту, фінансів і програмної інженерії, які 

ефективно працюють на підприємствах нашої країни й інших 

держав. Хороша базова підготовка дає  випускникам змогу успішно 

адаптуватися до сучасної економічної обстановки і здійснювати 

стрімке кар’єрне зростання.

Високий рівень підготовки випускників факультету забезпечується 

глибоким вивченням базових управлінських, економічних, 

гуманітарних дисциплін, зміст яких регулярно оновлюється. 

Факультет має навчальні аудиторії, обладнані технічними засобами 

навчання, комп’ютерні класи, методичні кабінети.

На факультеті майбутні студенти зможуть не тільки реалізувати свій 

потенціал в освітній сфері, а й розвинути інші особистісні творчі 

якості.
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051. ЕКОНОМІКА

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Набуття знань i навичок:
−  здiйснення ефективної економічної  діяльності, аналiз i 
дiагностика в сферi економiки;
− економічне обґрунтування управлінських рішень. 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

СВІТОВА ЕКОНОМІКА (МАГІСТР)
Фахівець здатен:
− проводити повний економічний аналіз діяльності транснаціо-
нальних компаній;
−  формувати стратегії розвитку підприємств та організацій, 
залучених до світогосподарських процесів.

071. ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
Надає практичних умінь:
− розв’язувати складні спеціалізовані задачі з обліку й оподат-
кування, аналізувати економічні події та явища з допомогою 
основ обліку й оподаткування;
− освоювати нові сфери діяльності, організовувати власну 
професійну діяльність;
− проводити обліково-аналітичні дослідження  суб’єктів госпо-
дарювання та  здійснювати податкову роботу.

072. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА  
ТА СТРАХУВАННЯ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
Отримані знання дадуть змогу:
− діагностувати, аналізувати й оцінювати фінансово-господар-
ську діяльність i фінансовий стан суб’єктів господарювання;
− моделювати, планувати, прогнозувати й складати бюджети  
підприємств, бюджетних установ, банків і страхових компаній;
− упорядковувати фінансові відносини між учасниками фінан-
сового ринку, приймати обґрунтовані фінансово-економічні 
рішення.

073. МЕНЕДЖМЕНТ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Надає компетенції у сфері:
− управлiння підприємствами, діяльність яких полягає  в реалі-
зації проектів (IT-компанії, будівельні підприємства та інші);
− планування, організація та контроль усіх компонентів проекту;
− мотивація учасників проекту для досягнення його цілей.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ЛОГІСТИКА
Надає практичні  знання у виконанні таких завдань:

− планування й реалізація постачання, виробництва, складу-
вання, збуту, транспортування в межах єдиного логістичного 
ланцюга;
− узгодження цілей і координація діяльності окремих підприємств 
у ланцюгу поставок і різних підрозділів у межах підприємства;
− прогнозування попиту й визначення на його основі необхід-
ного запасу, розроблення системи управління запасами;
− визначення необхідної потужності виробництва й транспорту;
− планування й реалізація постачання, виробництва, складу-
вання, збуту, транспортування;
− проектування й моделювання функціонування логістичних 
систем;
− узгодження цілей і координація діяльності окремих підприємств 
у ланцюгу поставок і різних підрозділів у межах підприємства.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

МЕНЕДЖМЕНТ
Студенти навчаються:
− керувати підприємствами  різних галузей і форм власності;
− проектувати й удосконалювати системи укправлiння підпри-
ємством; 
− упроваджувати стандарти якості й інформаційні технології, 
− приймати рішення, організовувати діяльність та керувати 
підрозділами й підлеглими.

075. МАРКЕТИНГ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

МАРКЕТИНГ
Випускники отримують знання та досвід:  
− дослідження ринків, аналітичного та стратегічного маркетингу;
− формування товарної і цінової політики, збутової діяльно-
сті та діяльності з просування товарів та послуг, формування 
програм лояльності;
− управління брендами, управління взаємовідносинами зі 
споживачами. 

076. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ  
ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
(БАКАЛАВР)

Спрямована на:
− підготовку фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності;
− набуття сучасних знань, умінь i практичних навичок у про-
фесійній сфері;
− здатність вирішувати завдання зі створення й ефективного   
управлiння суб’єктами господарювання. 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ЕКСПЕРТИЗА ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ (БАКАЛАВР, МАГIСТР)
Спрямована на:
− підготовку фахiвцiв з експертизи товарів i послуг;
− здатність проводити дослідження споживних властивостей i 
безпеки товарів i послуг; 
− формування заходів для мінімізації ризиків у комерційній 
діяльності. 

121. ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Професія наших випускників-бакалаврів – фахівець із розро-
блення й тестування програмного забезпечення:
1. Programmer / Developer / Software Developer /  
Web Developer / Database Developer / Game Developer / 
Producer / Front-End Web Developer /  
User Experience Designer / Web & Multimedia Master /  
Web Content Manager / Web Developer / Web Editor /  
Digital Media Developer / Multimedia Designer /  
Multimedia Developer;
2. Computer Games Tester / Software Tester /  
Systems Integration & Testing Engineer /  
Test Specialist / Tester / QA Specialist.
Програми навчання підтримано провідними ІТ-підприємствами. 

281. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ  
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (БАКАЛАВР)
Спрямована на:
− підготовку фахівців з публічного управління та адміністру-
вання;
− здатність аналізувати, оцінювати й обґрунтовувати управлін-
ські рішення.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ  
РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ (МАГІСТР)

Спрямована на:
− підготовка фахівців з публічного управління та адміністру-
вання;
− здатність професійно аналізувати, оцінювати й обґрунтову-
вати управлінські рішення щодо розвитку регіонів України й 
держави в цілому.

292. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 
Студенти навчаються:
− аналізувати зовнішньоекономічні операції (експорт-імпорт), 
договірно-контрактні умови комерційних угод;
− розробляти механізми налагодження й розвитку міжнародних 
економічних відносин.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС
Студенти навчаються:
− організовувати та планувати бізнес-діяльність туристичних 
підприємств,  виходячи з аналізу факторів міжнародного  
бізнес-середовища;
− оцінювати та аналізувати туристичні ресурси світу як пере-
думови розвитку міжнародного туризму;
− аналізувати міжнародні туристичні потоки за регіонами та 
окремим країнами;
− в програму навчання входить зарубіжне стажування.


