Економіст-кібернетик – це сучасний аналітик,
який володіє інструментарієм
моделювання бізнес-процесів та
комп’ютерними технологіями для
вирішення економічних задач

Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
увійшов до складу 500 кращих університетів світу.
Сучасний Харківський університет — це провідний
науковий та навчальний заклад України з 212-річною
історією існування. Він має 21 факультет та 124 кафедр.
У наукових дослідженнях та підготовці кадрів беруть
участь 372 доктори наук, професорів, понад 1 000
кандидатів
наук,
доцентів.
Серед
працівників
університету — 20 академіки і члени-кореспонденти НАН
України та галузевих академій.

Харківський національний
університет ім. В.Н. Каразіна

Кафедра
економічної кібернетики
та прикладної економіки

У складі університету працюють 4 науково-дослідні
інститути, Центральна наукова бібліотека, Ботанічний
сад, музейний комплекс, Асоціація випускників та
спортивні підрозділи.

Де можна отримати консультацію
з питань вступу?
Приймальна комісія університету
Адреса: Харків, Майдан Свободи, 4
(Головний корпус ХНУ ім. В.Н.Каразіна, перший поверх)
Сайт: http://start.karazin.ua/
Відповідальний секретар приймальної комісії:
к.ф.-м.н., доц. Ольга Олексіївна Анощенко
Тел.: 707-53-75, 707-52-70, ком. 6-47
E-mail: anoshchenko@univer.kharkov.ua

Кафедра
економічної кібернетики
та прикладної економіки
Адреса: вул. Мироносицька 1,
3-й поверх, ауд. 3-17
Тел.: +38 057 706 13 96
+38 057 707 51 94
E-mail: cyber.khnu@gmail.com
econom.vstup@karazin.ua
Сайт: www.cyber.kharkov.ua

Навчально-спортивний комплекс «Каразінський» об’єднує
10 спортивних залів та стадіонів, одну з кращих тенісних
баз нашої країни, спортивний фехтувальний клуб.
Студенти можуть відвідувати різні спортивні секції,
брати участь у спортивних заходах.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

051 ЕКОНОМІКА
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ЕКОНОМІЧНА
КІБЕРНЕТИКА
БАКАЛАВР
4 РОКИ
30 років на ринку вищої освіти

Умови вступу та навчання
Навчання проводиться за рахунок державного
замовлення, а також за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб. Зарахування на навчання
проводиться на основі сертифікатів ЗНО:
Предмет
Коефіцієнт
Українська мова та література
0,25
Математика
0,4
Географія або
0,25
Історія України
Середній бал атестата
0,1

Який диплом отримає випускник освітньої
програми «Економічна кібернетика»?
Освітній
рівень

Строк
навчання

Бакалавр

4 роки

Магістр

1,5 роки

Кваліфікація за
дипломом, що видається
після закінчення
Бакалавр з економіки,
економічної кібернетики
Магістр з економіки,
економічної кібернетики,

Студентам надається можливість проходити
військову підготовку, після якої вони отримують
звання офіцерів запасу.

Міжнародне співробітництво
Студенти мають можливість пройти навчання у
межах програми прямої мобільності студентів
(Mobility Direct) в Університеті Барселони
(Іспанія), Університеті м. Лодзь, Політехнічному університеті м. Лодзь (Польща) та інших
університетах світу.

Сучасні професії для випускників

Що таке «Економічна кібернетика»,
у чому специфіка освітньої програми?
Серед економічних напрямів підготовки «Економічну
кібернетику» можна віднести до фундаментальних
університетських напрямів. Вона базується на трьох
«китах»: економіка, моделювання та комп’ютерні
технології. У відповідності з цим, навчальна програма
складається з наступних блоків:
1) базова економічна підготовка (економічна теорія,
економіка
підприємства,
міжнародна
економіка,
маркетинг,
менеджмент,
фінанси
та
кредит,
бухгалтерський облік, статистика та ін.);
2) економіко-математичне моделювання (імітаційне
моделювання, економетрика, управління проектами,
моделювання економіки, інтелектуальні системи аналізу
даних, моделювання бізнес-процесів та ін.);
3) комп’ютерні технології (інформатика, інформаційні
системи і технології в управлінні, web-програмування,
інформаційний бізнес, технології проектування баз даних
та ін.).

Наші випускники працюють в таких сферах
Бізнес-аналіз, фінансова діяльність та страхування,
банківські установи та інвестиційні компанії, планування
та прогнозування на підприємствах та в управлінських
структурах,
маркетинг,
логістика,
керівництво
підприємствами та організаціями, IT-сфера (бізнесаналітика та управління проектами) та розробка
програмного забезпечення, викладання у вищій школі,
наукова діяльність, державне управління.
http://www.cyber.kharkov.ua/page-graduate.html

1. Економіст – здійснює аналіз підприємницької
діяльності,
розробляє
заходи
із
раціонального
використання
ресурсів
підприємства,
виконує
розрахунки щодо матеріальних, трудових та фінансових
затрат, інвестування та ефективності діяльності.
2. Бізнес-аналітик – використовує методи бізнесаналізу для визначення проблем бізнесу та розробки
пропозицій щодо їх розв’язання, планування та
прогнозування діяльності.
3. Розробник прикладного програмного забезпечення
– спеціаліст, що займається розробкою алгоритмів та
програм на основі математичних моделей.
4. Керівник проектів – адміністративний керівник
функціональної (маркетинг, фінанси, IT, тощо) проектної
групи, який забезпечує оперативне керування та
контролює виконання робіт у межах проекту.
5. Науковий діяч, викладач вищої школи –
випускники мають право працювати як викладачі в
університетах та інших закладах освіти, як дослідники в
наукових установах, а також продовжити навчання за
програмами підготовки докторів філософії (PhD) зі
спеціальностей: економіка, фінанси, менеджмент,
маркетинг.

Практика студентів
Програмою підготовки передбачено проходження
навчальної та виробничої практик, які надають
можливість набути навички та вміння вирішувати реальні
завдання економіки та бізнесу.
У рамках підготовки за програмою студенти проходять
виробничу практику на підприємствах Харкова та
України, а також в організаціях, які займаються аналізом
та розвитком бізнесу:
Управління аналітики
Харківської державної обласної
адміністрації
Харківський регіональний фонд
підтримки підприємництва
У 2015 році об’єднання харківських
IT-компаній визнали «Економічну
кібернетику»
частково
ITспеціальністю.

