
Програма діє з 2017 року
Магістерська програма є відгуком на сучасні потреби суспільства та 

забезпечує формування фахівця, що поєднує:
- застосування інтелектуальних систем оброблення інформації 

та комп’ютерних систем;
- ви- використання сучасних програмних продуктів, IT-технологій та технологічних 

засобів у професійній, підприємницькій діяльності;
+

компетентності бізнес-аналітика для обґрунтування та прийняття рішень в галузі 
управління та бізнесу.



ВИПУСКНИКИ ПРОГРАМИ ВОЛОДІЮТЬ 
КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ  
- поглиблене розуміння бізнес-контенту роботи компаній;
- застосування програмних та технічних новацій, що формують світові тренди 
розвитку інформаційних та комунікаційних технологій;

- використання методів та моделей бізнес-аналітики й бізнес інтелідженс.

НАШІ ПЕРЕВАГИ
- Отримання двох дипломів 
другого рівня вищої освіти - 
магістр зі спеціальності 

122 «Комп’ютерні науки» ХНЕУ ім. С. Кузнеця
(українського зразка)

БЕЗКОШТОВНЕ навчання
- Гарантоване отримання першого робочого місця у провідних 

IT-компаніях та банках Словаччини після успішного закінчення програми.
- Гарантоване стажування та отримання досвіду роботи 

в IT-компаніях Словаччини.
- Можливість одержання додаткових професійних сертифікатів 

в Iв IT-сфері (Java, C++ та ін.).
- Поглиблене вивчення англійської та словацької мов.

+
магістр зі спеціальності «Бізнес-аналітика та 
інформаційні системи в підприємництві» 
Вищої школи економіки та менеджменту 
в публічному адмініструванні в Братиславі

(європейського зразка)



з боку України
Харківський національний 
економічний університет 
імені Семена Кузнеця

ХНЕУ ім. С. Кузнеця (Україна)
1 та 2 семестри (60 ECTS)

1 рік навчання – ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
(Україна)

- SEO-оптимізація;
- Сучасна теорія управління;
- Методології наукових досліджень;
- Основи аналізу даних
-- Сучасні інформаційні системи: прикладний аспект;
- Бізнес інтелідженс;
- Інтелектуальні інформаційні системи;
- Організація та технології хмарних обчислень;
- Інтелектуальні методи та засоби обробки інформації;
- Візуалізація даних та візуальна аналітика;
- Статистичне мислення для науки про дані;
-- Дані та прийняття рішень.

2 рік навчання - Вища школа економіки та 
менеджменту в публічному адмініструванні

в м. Братислава (Словаччина)

- Бізнес-економіка;
- Ділові ризики;
- Міжнародний менеджмент та міжнародний бізнес;
- Управління якістю;
-- Створення програм та проектів;
- Трудове право;
- Підприємництво у малих та середніх підприємствах III;
- Податки у господарських товариствах.

Загалом 120 ECTS = 4 семестри (2 роки)

Вища школа економіки та менеджменту 
в публічному адмініструванні 
в м. Братислава (Словаччина)

3 та 4 семестри, 
виробнича практика та стажування (60 ECTS)

з боку Словацької Республіки
Міністерство іноземних та європейських 

справ Словацької Республіки;
Асоціація IT-компаній Словаччини;

Вища школа економіки та менеджменту
 в публічному адмініструванні 

в м. Бв м. Братислава;

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

КОНТЕНТ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ



ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ
Кандидатами до вступу на програму можуть бути особи, що:
1) мають диплом першого освітнього рівня – бакалавр чи другого 
освітнього рівня - магістр будь-якої спеціальності та мають мотивацію 
навчатися в програмі;
2)2) володіють базовими знаннями з комп’ютерних технологій та 
бізнес-аналітики;
3) мають рівень мовної компентенції (англійська мова на рівні А2, 
рекомендований рівень – В1).

ЯК СТАТИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАМИ ЗА 3 КРОКИ
1) підготувати та подати пакет документів до деканату ЕІ 
(для студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця) або приймальної комісії 
ХНХНЕУ ім. С. Кузнеця (для студентів інших університетів);

2) здати магістерський іспит з дисциплін професійного спрямування
(https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Kompyuterni-nauky-2019.pdf);

3) здати єдиний вступний іспит з іноземної мови
(https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Inozemna-mova-2019.pdf)
Вступ на програму здійснюється за правилами прийому до
магістратури відповідно до Правил прийому ХНЕУ ім. С. Кузнеця
((https://www.hneu.edu.ua/vstup-za-osvitnim-stupenem-magistra/pravyla-pryjomu-za-osvitnim-stupenem-magistra/).



ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

КЕРІВНИКИ ПРОГРАМИ
Раєвнєва Олена Валентинівна
д.е.н., проф., завідувач кафедри 
економічної теорії, статистики та 

прогнозування
е-mail: olena.raev@gmail.com
Тел. +38 (067) 910-54-01

Філіп Станіслав
віце-ректор Вищої школи 
економіки та менеджменту в 
публічному адмініструванні
е-mail: Stanislav.Filip@vsemvs.sk

Коц Григорій Павлович
к.е.н, доц., декан факультету 
економічної інформатики,  
е-mail: dekei@hneu.edu.ua    
 Тел. +38 (057) 702-18-31

КООРДИНАТОР ПРОГРАМИ
Дериховська Вікторія Ігорівна,
к.е.н, викладач кафедри статистики та 
економічного прогнозування, 

е-mail: derykhovskayav@gmail.com   
Тел. +38 (066) 311-86-84

ТЕХНІЧНИЙ СЕКРЕТАР ПРОГРАМИ

Реєстрація здійснюється на сайті програми
http://www.slovakmp.hneu.edu.ua/


