
ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ 

ПРЕДМЕТІВ (на 2019 р.): 

- для абітурієнтів, котрі бажають навчатися на 

бюджеті: 

1. Українська мова та література 

2. Математика 

3. Іноземна мова або географія 

- для абітурієнтів, котрі бажають навчатися за 

контрактом: 
1. Українська мова та література 
2. Історія України 

3. Іноземна мова або географія 

 

Попередня ВАРТІСТЬ навчання: 

- денна форма - 13800 грн.(можливість оплати по кварталам); 

-заочна форма –8200 грн. 

 

Навчання здійснюється за бюджетною та 

контрактною формою 

 

Забезпеченість гуртожитком -100%. 
 

З питаннями звертитися за нашою адресою: 

61166,  м. Харків, пр. Науки, 9а;  

1-й корпус, 4-й поверх, ауд.406, ауд.407, ауд.410; 

тел. 702-18-32 (+ додатково 4-67 або 4-61) 

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 

Не пропустіть свій ШАНС сьогодні 

бути затребуваним …завтра! 
 

4 основні причини, чому обирають 

навчання за спеціалізацією ««ББІІЗЗННЕЕСС--

ССТТААТТИИССТТИИККАА  іі  ААННААЛЛІІТТИИККАА»»  :: 

- високий рівень якості навчального 

процесу, що відповідає європейському та 

світовому рівню освіти; 

- володіння професійними навичками 

аналітика, що притаманні успішному 

веденню бізнесу; 

- отримання практичних навичок, що 

забезпечують кар’єрний ріст; 

- швидкість працевлаштування на 

світовому та національному ринку праці.  
 

...кожна інформація має свою ціну, 

а для кожної ціни - існує своя 

інформація…. 

 

 

Навчитися розуміти цей взаємозв’язок та 

зберегти коректність даних – задача фахівця в 

будь-якій сфері діяльності. 
 

Професіонали завжди починаюсь роботу 

з вирішення питань:  
«Які данні й для яких цілей треба 

використовувати?», 

«Як застосовувати інформаційні технології та  
статистичне моделювання для управління бізнес-

структурами, підприємствами, соціально-

економічними процесами!?» 

 
Відповідь на ці запитання дадуть фахівці 

спеціалізації  

««ББІІЗЗННЕЕСС--ССТТААТТИИССТТИИККАА  іі  

ААННААЛЛІІТТИИККАА»»    

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ і ПРАВА 

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, 

СТАТИСТИКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 

 

«Статистики стануть героями XXI 

століття» 
Ректор Відкритого інституту 

даних Gavin Starks, Англія  

 

ССППЕЕЦЦІІААЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  005511  

        ««ЕЕККООННООММІІККАА»»  
  

ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІЗЗААЦЦІІЯЯ  

««ББІІЗЗННЕЕСС--ССТТААТТИИССТТИИККАА  іі  

ААННААЛЛІІТТИИККАА»»    

                    ППЕЕРРШШИИЙЙ  РРІІВВЕЕННЬЬ  ВВИИЩЩООЇЇ  ООССВВІІТТИИ    --              

ББААККААЛЛААВВРР  

Можливість навчання в 

англомовних групах 
 

Правильний вибір – крок до  твого 

життєвого успіху… 
 

 

 

 

 

 

 

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


Студенти спеціалізації  ««ББІІЗЗННЕЕСС--

ССТТААТТИИССТТИИККАА  іі  ААННААЛЛІІТТИИККАА»»   

мають 
МОЖЛИВІСТЬ 

 опанува-
ти та використо-

вувати сучасні 

програмні 
продукти при 

вирішенні практичних завдань; 

 вирішувати конкретні науково-

дослідні задачі в 
центрі НАН 

України;  

поглиблено вивчати 
іноземну мову та 

отримати 

сертифікат з ділової англійської мови (BEC) з 

метою набуття освіти в межах міжнародних 
програм ХНЕУ;  

 приймати участь у 

міжнародних програмах 
співробітництва зі 

французьким університетом 

Ліон-2 ім. Люм'єра та 
словацькою Школою 

економіки та менеджменту в публічному 

адмініструванні, м. Братислава, задля 

одержання диплому міжнародного зразка; 
 формувати індивідуальний навчальний 

план підготовки задля індивідуалізації процесу 

навчання; 
 поєднувати навчальну діяльність з 

активною участю у наукових дослідженнях; 

  проходити виробничу, переддипломну та 
наукову практику на 

різноманітних базах 

практики.  

Наші студенти не 

обмежують себе, вони 

здатні до значного 

Ми передамо Вам наші знання: 

 
 з природничих та точних наук, в обсязі, 
необхідному для засвоєння загально-професійних 
статистичних дисциплін та використання 
економіко-математичних методів; 
 з прикладних статистик та бізнес-
аналітики, що дозволить Вам отримати системне 
уявлення щодо структури та тенденції розвитку 
української та світової економіки. 
 

Ми зробимо з Вас 
фахівців, що можуть: 
 формувати цілісну 
систему інформаційно-
аналітичного забезпечення 
ефективного управління 

економікою; 
 використовувати статистичні методи 
обробки, аналізу та прогнозування інформації у 
відповідності до посадових та функціональних 
обов’язків. 
 
Ми сформуємо у Вас якості: 
 володіння навичками управління в 
професійному середовищі, вміння вести дискусію 
й презентувати результати статистичних 
досліджень; 
 володіння знаннями психології та етики 
спілкування, сприяння створенню знань та 
ефективному управлінню ними. 
 
Ми зробимо з Вас фахівців здатних до: 
 розробки та обґрунтування управлінських 
рішень на основі статистичного аналізу та 
моделювання діяльності підприємств, регіонів, 
країни; 
 творчого підходу у вирішенні 
професійних задач, своєчасних дій в 
нестандартних ситуаціях, 
аналізу та вирішення 
виникаючих проблем; 
 безперервного 
особистісного та професійного 
вдосконалення. 

 

НАВІЩО МЕНІ ЦЕ!? 
 

Щоб працювати: аналітиками 

Міністерств, відомств, банків, топ – менеджерами 
фірм, керівниками господарських структур, 

аналітиками на валютному та фондовому ринку, 

аналітиками по міжнародним зв’язкам на 

спільних підприємствах, економістами…. 

Щоб мати можливість бути 

затребуваним в будь-якій сфері бізнесу: в 

фінансових компаніях, інвестиційних фондах, в 
сфері страхування, в банках, органах державного 

управління, на спільних підприємствах, в бізнес-

структурах. 

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ 
В молодіжному центрі існують такі гуртки: 

 Народний аматорський колектив сучасно-естрадного 

танцю «Свій Стиль»,  

 Народний аматорський колектив вокальна шоу-група 

«Новые люди»,  

 Народний аматорський колектив вокальний ансамбль 

«Роксолана»  

 Колектив сучасно-естрадного танцю “Альтаїр”  

 Колектив сучасно-естрадного танцю «Just Dance»  

 Колектив бального танцю  

 Театральний колектив «Кузнеці» 

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ 
В спортивному клубі ІНЖЕК 

існують наступні секції: кендо, 

дзюдо, баскетбол, аеробіка, 
черлідінг, футбол, шахи, 
настільний теніс, туризм, 
волейбол, гирьовий спорт, 
спортивна гімнастика, атлетизм, 
шашки 

ВІЙСКОВА ПІДГОТОВКА 
навчання за програмами підготовки офіцерів 

запасу здійснюється у Харківському університеті 

повітряних сил імені Івана Кожедуба, на 

гвардійському ордена Червоної Зірки факультеті 

військової підготовки імені Верховної Ради України 

Національного технічного університету "Харківський 

політехнічний інститут", в Академії внутрішніх військ 
МВС України,  у Харківському національному 

університеті внутрішніх справ. 

http://www.hneu.edu.ua/HUPS
http://www.hneu.edu.ua/HUPS
http://www.hneu.edu.ua/HPI
http://www.hneu.edu.ua/HPI
http://www.hneu.edu.ua/HPI
http://www.hneu.edu.ua/HPI
http://www.hneu.edu.ua/HPI
http://www.hneu.edu.ua/Academy_of_Interior_Troops_of_Ministry_of_Internal_Affairs_of_Ukraine
http://www.hneu.edu.ua/Academy_of_Interior_Troops_of_Ministry_of_Internal_Affairs_of_Ukraine
http://www.hneu.edu.ua/HNUVS
http://www.hneu.edu.ua/HNUVS

