
Форми навчання: денна і заочна

Базові складові програми: 

• економіка, фінанси, менедж
кро- та макроекономіка, міжна
номіка, фінанси, менеджмент, 
ний аналіз, маркетинг, ін.); 

• курси з комп'ютерно-матем
моделювання в економіці
сах (економетрика, імітаційн
вання, інтелектуальні системи 
них, нейронні мережі, моделю
нес-процесів, управління проек

• IT-технології (інформатика, 
лінні, web-програмування, баз
комерція, інформаційний бізнес

Працевлаштування випускник
напрямки): 

• Економіст, менеджер; 
• Аналітик, бізнес-аналітик, data
• Спеціаліст у сфері ІТ, розробк

ного програмного забезпечення
• Керівник проектів; 
• Науковий діяч, викладач вищої
 
Переваги програми: 

• 100% працевлаштування у сф
міки, управління,  ІТ; 

• Якісна математична та комп’ют
товка;  

• Інтегрованість у міжнародний 
науковий простір; 

• Оптимальне поєднання досвід
фесорів і молодих викладачів;

• Практичний досвід роботи ви
компаніях, міжнародного співро

Навчальний план доступний 
за посиланням 
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Вступ на ОП «Економіч

Цього року абітурієнти
на перший курс бакал
татами національного 
тесту або за сертифікат
років.  

Вагові коефіцієнти скла
балу національного му
тесту: 

• українська мова т
• математика (0,4);
• географія або іноз

Вагові коефіцієнти скла
балу сертифікатів ЗНО 

• українська мова т
• математика (0,4);
• географія або іноз

Дорожна карта вступн

http://start.karazin.ua/new

Контакти 

+380 (50) 082-19-90, +
(телеграм, вайбер) 
cyber@karazin.ua 
cyber.khnu@gmail.com 
econom.vstup@karazin.ua
Facebook  
Instagram 

Сайт кафедри 

http://www.cyber.kharkov

Приймальна комісія 

Харків, майдан Свободи 
ауд. 1-42; vstup@karazin.
https://karazin.ua/osvita/v
 
 
Детальна інформаці
доступна за посиланням
 

номічна кібернетика» 

ієнти можуть вступити 
калавріату за резуль-

ого мультипредметного 
фікатами ЗНО 2019-2021 

 складових конкурсного 
мультипредметного 

ова та література (0,35); 
(0,4); 
о іноземна мова (0,25). 

 складових конкурсного 
 ЗНО 2019-2021 років: 

ова та література (0,25); 
(0,4); 
о іноземна мова (0,25). 
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