
ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ здійснюється: 

- за кошти державного бюджету, 

- за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Вартість навчання – 11500 грн. 
 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 1,5 року 

ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ: 

1. фахове випробування за 

освітнім ступенем магістра 

2. Випробування з іноземної мови 
 

Сучасна цивілізація : 

обмін цінностей на 

зручності. А їх основа – 

ресурси…перш за все – 

професіональні кадри!!! 

ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ 

НЕОБХІДНО ОСОБИСТО ПОДАТИ ДО 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

УНІВЕРСИТЕТУ: 

1. заяву про участь у конкурсному відборі; 

2. оригінал й копію документа, що 

засвідчує особу; 

3. оригінал й копію документа державного 

зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого 

здійснюється вступ, і додатку до нього; 

У разі відсутності з об’єктивних причин 

документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка 

державного підприємства «Інфоресурс» про його 

здобуття, у тому числі без подання додатку 

документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень. 

4. копію індивідуального податкового 

номера; 

5. оригінал військового квитка або 

посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних; 

6. чотири кольорові фотокартки розміром 

3 х 4 см. 

Оригінали документів при участі в конкурсі 

подаються вступником лише один раз 

(виконання вимог до зарахування). 

 
    Початок прийому заяв і документів з 12 

липня по 24 липня 2017 р. 

Строки проведення університетом вступних 

іспитів: 25 липня-30 липня 2017 р. 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників – не пізніше 12.00 годин 1 серпня. 

Детально з правилами прийому можна 

ознайомитися за посиланням. 
http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/Abiturient/Pravi

la_priema_HNEU/2017/Pravyla_pryyomu_na_navchannya_mag

_2017.pdf 

 

Забезпеченість гуртожитком -100%. 

 

З питаннями звертатися за нашою адресою: 

61001,  м. Харків, пр.Науки, 9а, головний корпус, 

каб. 307., кафедра статистики та економічного 

прогнозування 
http://www.hneu.edu.ua/Speciality_Business_Statistics__and_Analytics 
Тел. (057)702-06-74 додатковий 3-57 
 

Приймальна комісія проводить консультаційні 

послуги та реєстрацію на ЗНО: пр. Науки, 9-а, 

станція метро "Наукова", бібл.корпус, 1-й поверх, 

кімната 124. http://www.hneu.edu.ua 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ІНФОРМАТИКИ 

 

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНОГО 

ПРОГНОЗУВАННЯ 

 

ССППЕЕЦЦІІААЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  005511  

        ««ЕЕККООННООММІІККАА»»  
  

ЗЗаа  ддааннииммии  Міжнародного інституту Бізнес – Аналізу 

  

Бізнес – аналітик - це професіонал, який 

розуміє проблеми й можливості бізнесу в 

контексті вимог й рекомендує рішення, що 

дозволяють досягти своєї мети. 
  

ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІЗЗААЦЦІІЯЯ  

««ББІІЗЗННЕЕСС--ССТТААТТИИССТТИИККАА  іі  

ААННААЛЛІІТТИИККАА»»  
  

                  ДДРРУУГГИИЙЙ  РРІІВВЕЕННЬЬ  ВВИИЩЩООЇЇ  ООССВВІІТТИИ                

((ММААГГІІССТТРР))  

 

Кожна інформація має свою ціну а для кожної 

ціни - існує своя інформація…. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.hneu.edu.ua/


 

Бізнес-аналітик – як правило, є 

спеціалістом, що займається вивченням й 

моделюванням конкретної предметної 

області. 

 

 
 

 

Мета магістерської програми: 
підготовка висококваліфікованих керівників і 

фахівців нового покоління в області бізнес - 

аналізу діяльності та розвитку компаній, 

аналітичних департаментів муніципальних, 

обласних та державних органів управління, 

фахівців з інформаційно-аналітичного та 

модельного забезпечення розробки 

оперативних, тактичних і стратегічних 

 

Підтримкою 

програми є 

поглиблене 

вивчення іноземних мов та складання 

Кембріджських екзаменів BEC. 

Ви будете мати змогу обробляти інформацію, 

використовуючи сучасні пакети прикладних 

програм (Excel, Statistica,  Matlab, R- пакет, 

Eweis, Progect Expert, Access, Bpwin). 

 

Цільова аудиторія – абітурієнти, що мають 

вищу освіту з усіх напрямів підготовки. 
 

….середньому українському бізнес-аналітику 

28 років, він має заробітну плату $1300-2500 й 

досвід роботи 3 роки 
 

Головна задача бізнес–аналітика - виявити 

проблеми бізнесу замовника й знайти 

максимально ефективне рішення. 

Головна перевага професії бізнес-

аналітика – можливість проникнути в сутність 

проблеми: розібратися, що й як налаштовано, з 

яких частин 

складається, як вони 

поміж собою зв’язані 

та взаємодіють, а 

потім – описати 

складні ситуації за 

допомогою простих 

моделей. 
ОСНОВИ  БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ 

 

 
 

БІЗНЕС – АНАЛІТИК- це спеціаліст з 

абсолютно різними посадовими обов’язками, в 

залежності від специфіки бізнесу й самої 

компанії. 

 

Перспективи кар’єрного розвитку 

бізнес-аналітика 
«Перспективи різні. Стати керівником підрозділу 

аналітики, стати кваліфікованим спеціалістом, 

надавати консалтингові послуги. Навіть 

відкриваючи свою справу, необхідно аналізувати 

рентабельність бізнесу. А вже маючи свій бізнес – 

необхідно аналізувати й прогнозувати результати 

роботи» 

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

випускників магістерської програми 

 
формується на основі отримання наступних 

переваг: 

- широкий перелік посад, що може обіймати 

випускник: можливість працевлаштування на 

посади керівників відділів управління, фахівців-

аналітиків інформаційно-аналітичних підрозділів 

Міністерств та відомств, підприємств та 

організацій будь-яких форм власності, секторів 

економіки, регіональних й національних органів 

статистики. 

- отримання універсальних та професійних 

компетентностей, що мають забезпечити 

майбутній кар’єрний ріст, особистісний розвиток 

та, як наслідок, соціальний статус й добробут; 

- володіння комплексними знаннями та 

навичками з економіки, бізес-аналітики, 

економіко-статистичного моделювання та 

технологій інформаційної обробки даних, що 

відповідає сучасним потребам міжнародного та 

національного ринку праці; 

- високий рівень отриманих знань та 

практичних навичок за рахунок використання 

світових новітніх технологій навчання, що 

формує компетентності креативності та 

автономності при вирішенні своїх посадових 

обов’язків; 

- високий рівень самоорганізації як складової 

ефективного управління в професійному 

середовищі; 

- досвід роботи в науково-дослідних проектах, 

що зумовлює посилення навичок вирішення 

практичних проблем та створює передумови 

подальшого навчання в аспірантурі. 

 
http://www.hneu.edu.ua/Speciality_Business_Statistics__and_Analytics 


