
ЗАПРОШУЄМО ВАС СТАТИ 

СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 

«Економіка»,  освітньої програми 

«ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА» 

освітній рівень - 

другий  

(МАГІСТР!) 



Освітня програма «Прикладна економіка»  
створена в результаті реалізації міжнародного проекту TACIS 

TEMPUS CD_JEP-21135-2000 «Нова економічна спеціальність 

для класичних університетів України», в якому брали участь 

викладачі кафедри економічної кібернетики Харківського 

національного економічного університету ім. С. Кузнеця, 

Київського національного університету, Донецького 

національного університету, Сандерлендського університету 

(Великобританія), Македонського університету,  

Університету ім. Аристотеля (Греція)  



Університети, які випускають магістрів за програмою 

«Прикладна економіка» 

University of Houston   

Master in Applied Economics 
     The demand for workers with a background in economics is growing with the increasing 

complexity of doing business in a global economy. Employers, particularly in business and 

government, are seeking professionals with strong data analysis skills to aid in providing them 

with the information they need to make important business decisions. The University of Houston 

Department of Economics has designed a 12-month master’s degree program in Applied 

Economics to allow you to obtain these valuable skills. 

 

University of Michigan 

Masters of Applied Economics (MAE) 
 The MAE program addresses itself to the needs of three kinds of students: 

  (1) those who want advanced training in economics in order to qualify for jobs 

  in government or private organizations that require greater expertise than 

  is provided by an undergraduate degree, (2) those who wish to study 

  economics as a complement to their work in another field, and (3) those  

  who wish to strengthen their background in economics, math, or statistics,  

  or who need to certify their ability to do graduate work in economics. 
  

 



Університети, які випускають магістрів за програмою 

«Прикладна економіка» 

University of Maryland's  

Master of Professional Studies in Applied Economics 
More than ever, organizations and agencies need program and policy analysts who are 

skilled in evidence-based quantitative methods. Professionals who can understand and 

apply economic research are in high demand. A professional masters degree that gives 

you enhanced analytical skills and decision-making proficiency will help you gain a 

significant, valuable advantage in your work and expand your career opportunities. 

 
  

 

Харківський національний економічний  

університет ім. С. Кузнеця 

Магістр з прикладної економіки 

    

  

 

 Магістерська програма спрямована на консолідацію знань в області економіки, 

сучасних аналітичних методів, зокрема, методів прогнозування й економетричного 

моделювання, економічної динаміки, багатовимірного  статистичного аналізу і т.д., для 

прийняття обґрунтованих рішень у сфері маркетингу, менеджменту, фінансів, 

управління проектами в економічних системах різного призначення і рівня ієрархії. 

 

  

 



До магістратури з прикладної економіки можуть вступати 

студенти, які отримали диплом бакалавра (спеціаліста, 

магістра) не тільки економічних, але й інших 

спеціальностей 



Навчання за програмою 

 «Прикладна економіка»  
включає вивчення фундаментальних і прикладних модулів 

професійної економічної підготовки, а також просунутий 

курс англійської мови. Набір проводиться на бюджетній та 

комерційній основі. Тривалість навчання — 1,5 роки. 



Основні навчальні дисципліни: індустріальна та аграрна 

економіка, світова економіка і глобалізація, управління проектами, 

фінансовий менеджмент, менеджмент персоналу, логістика, 

електронна комерція, економічна динаміка, прикладна економетрика, 

часові ряди, моделювання та оптимізація економічних систем, методи 

прийняття рішень, управління конкурентоспроможністю підприємств, 

методи та моделі санаційного управління підприємством 



Основні компетентності:  
сценарне бізнес-планування діяльності економічних систем, 

моніторинг і актуалізація стратегічних програм розвитку, здатність до 

дослідження динаміки економічних систем, формування стратегій їх 

розвитку на основі сучасних методів аналізу тенденцій індустріального 

та аграрного секторів економіки, концепцій міжнародних відносин і 

торгівлі, законодавчих основ підприємництва, моделей конкуренції, 

сучасних підходів до дослідження ринкової кон'юнктури, методів 

комплексного аналізу і діагностики управлінських ситуацій; 



Основні компетентності:  
здатність до визначення напрямів та програм досліджень 

конкретної предметної області, узагальнення та наукового 

обґрунтування висновків і рекомендацій, вміння здійснювати 

ефективний вибір програмного, інформаційного забезпечення, 

математичного інструментарію для розв'язання задач управління 

економічними системами різного призначення, здатність 

використовувати професійно набуті знання в галузі  

управління і моделювання для підвищення рівня  

конкурентоспроможності бізнесу 



Магістр з прикладної економіки може займати посаду 

керівника проекту, головного економіста, спеціаліста-аналітика з 

дослідження товарного і фінансового ринків, експерта із 

зовнішньоекономічних питань, керівника планово-економічного 

відділу, керівника департаменту ризик-менеджменту в комерційному 

банку та інших фінансових установах, керівника малого підприємства, 

фінансового директора, директора з комерційної діяльності, наукового 

співробітника в сфері маркетингу, раціоналізації виробництва, 

викладача ВНЗ. 



Навчання здійснюється з використанням сучасних 

технологій дистанційного навчання і програмних 

продуктів: 
 

Mat-Lab+Simulink, MathCad, Statistica, EViews, 
@RISK, Expert Choice, Decision Grid, Decision Pro, 

BPWin, VenSim, PowerSim, Arena, MS Project,  
Project Expert. 

 
 



Викладачі 

Викладачі кафедри «Економічна кібернетика», яка є 

випускаючою зі спеціальності «Прикладна економіка», 

мають високу кваліфікацію в області економіко-

математичного моделювання і інформаційних 

технологій. Серед 11 викладачів кафедри 2 професори, 

8 доцентів, 9 кандидатів наук.  



Студенти 
Наші студенти є неодноразовими переможцями Всеукраїнських конкурсів 

наукових робіт, беруть участь у роботі науково-методичного семінару,  
в організації і проведенні міжнародних науково-практичних конференцій 

молодих вчених, аспірантів і студентів, у розробці  
студентських бізнес-проектів в рамках семінару, який проводиться 

спільно з Харківським клубом підприємців,  
беруть участь в організації та проведенні Internet-конференцій з проблем 

економіко-математичного моделювання з провідними зарубіжними 
вищими навчальними закладами.   



Наші партнери: 
Санкт-Петербурзький державний університет економіки і фінансів, 

Північно-Західна академія державної служби, Воронезький державний 

аграрний університет, Уфимський державний авіаційний технічний 

університет, Фінансовий університет, Волгоградський державний 

університет, Пермський національний дослідний університет (Компанія 

«Прогноз»), Університет національного і світового господарства 

(Болгарія), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II (Польща), 

Institute for Corporate Security Studies (Словенія), Університет Ліон-2 

(Франція), Tecnológico Monterrey, ITESM (Мексика) 



Де працюють випускники кафедри? 

Лобасенко Валерія Université Pierre 

Mendès France (Univeristé de Grenoble), Collège 

Doctorale de l'Université de Grenoble, Laboratoire 

d'Economie Appliquée de Grenoble (GAEL) - 

Лабораторія прикладної економіки Гренобля 

(Франція) 

 
Катречка Ганна  
University of 

Gothenburg (Швеция) Master 

Programme in International 

Administration and Global 

Governance  

 



Хоменко Максим  
Master Programme in Economic Development and 

Growth - University of Warwick (Великобританія), 

Master Programme in Economic Development and 

Growth - Lund University (Швеція)  

 

Гончаренко Галина 
Начальник відділу маркетингу, ТОВ "ВО 

ОВЕН", Харків, Україна  

 

Де працюють випускники кафедри? 



Де працюють випускники кафедри? 

Можелянська Ольга 
Начальник відділу економічного аналізу та 

прогнозування Державного підприємства 

завод "Електроважмаш", Харків, Україна 

Жила Дмитро Сергійович 
Керівник напрямку, Market Report Company 



Як з нами зв'язатися? 

Наша адреса: 

61001, м. Харків, пр. Науки 9а 

Приймальна комісія: 

науково-бібліотечний корпус, каб. 124  

Час роботи: 

з 10-00 до 18-00, у суботу – з 9-00 до 14-00  

Кафедра економічної кібернетики: 

головний корпус, 4 поверх, каб. 419 



Приймальна комісія: тел. (057) 702-18-37 

Кафедра економічної кібернетики:  
тел. (057) 702-18-31 (3-56, 3-82)  

e-mail: guryanovalidiya@gmail.com 

www.ek.hneu.edu.ua 

Координатор спеціальності  

«Прикладна економіка»  
д.е.н., проф. Гурьянова Лідія Семенівна, 

тел. 067 99-09-704 

 


