
7. Ви зможете займати престижні посади: 

 
 керівник і провідний спеціаліст банків, 

страхових компаній, малих і великих підприємств 

тощо; 

 керівник державних органів всіх рівнів 

управління; 

 економіст-аналітик; 

 експерт в кредитному відділі; 

 економіст планових, облікових, фінансових 

підрозділів установ та організацій; 

 фахівець-аналітик з дослідження ринку праці та 

товарного ринку; 

 викладач вищого навчального закладу; 

 науковий співробітник (в галузі економіки, 

інформаційних систем, програмування); 

 ІТ-менеджер відділу інформатизації та 

комп’ютеризації фірми; 

 адміністратор баз даних; 

 експерт з  інформаційних систем і технологій; 

 розробник та інженер з провадження 

комп'ютерних  систем та технологій; 

 спеціаліст з регіональних досліджень. 

 

8. Молоді фахівці нашої спеціальності пра-

цюють у  різних галузях як в Україні, так і за 

кордоном 

 
Це - промислові підприємства, банки, державна 

митниця, контрольно-ревізійна та податкова служби, 

органи соціального забезпечення та страхування, 

служби державних адміністрацій та інші. Серед на-

ших випускників є директори підприємств, головні 

бухгалтери, економісти, експерти-аналітики, програ-

місти, аспіранти, викладачі, наукові співробітники. 

Підприємства м. Хмельницького, на яких пра-

цюють наші випускники: 

Торгівельні фірми: Діадема,Універсал, Бакалія,  

Дуглас, Епіцентр, ФоксМарт, Гермес  та інші; 
Виробничі підприємства: ЗАТ“Октан”, ВАТ “Укреле-

ктроапарат”, ДП “Новатор”, ВАТ “АК АДВІС” та ін-

ші; 

Навчальні заклади: Хмельницький національний уні-

верситет, Міжрегіональна академія управління персо-

налом,     Хмельницький економічний університет і 

інші; 

Фінансові та банківські установи: “Райффайзен - 

Банк Аваль”, ПриватБанк,  УкрСиббанк та інші. 

 

Інформація приймальної комісії: 

 

Фінансування навчання в університеті здійснюється: 
 за рахунок Державного бюджету України — 

за державним замовленням; 

 за рахунок пільгових довгострокових 

кредитів; 

 за рахунок коштів  юридичних та фізичних 

осіб. 

 

Форми навчання: 

Студенти освітньої програми “Економічна кібернетика” 

можуть навчатися за денною, заочною та дистанційною 
формою навчання.  

 

Підготовка здійснюється за наступними  освітніми 

рівнями: 
Освітній рівень бакалавр, кваліфікація фахівця – бака-

лавр з економіки (4 роки навчання). 

Освітній рівень магістр, на базі освітнього рівня бакала-

вра або спеціаліста, кваліфікація фахівця – магістр з еко-
номіки (1,5 роки навчання). 

 

Університет проводить набір на І курс спеціальність: Еко-

номіка, освітня програма :Економічна кібернетика відпо-

відно до вимог МОН України та приймає сертифікати оці-
нювання якості з предметів:  

1. українська мова та література (ваговий конфіцієнт — 
0,35) 

2. математика (ваговий конфіцієнт — 0,35), 

3. іноземна мова або історія України(ваговий конфіцієнт 

— 0,20). 

Додатково враховується середній бал атестата (ваговий 

коефіцієнт 0,10); 

 

 

 

Адреса приймальної комісії: 
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, корпус 3, 1 пов. 
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1. УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ  освітньої програми 

Економічна кібернетика"  
«Економічна кібернетика» – сучасна престиж-

на спеціальність. Її професійна спрямованість – 

інформаційні системи в економіці та економіко-

математичне моделювання з використанням 

комп'ютерної техніки та сучасного програмного 

забезпечення.  

 

Сьогодні недостатньо бути кваліфікованим 

економістом, потрібно вміти ефективно застосо-

вувати комп'ютерні технології при вирішенні 

поставлених задач. Комп'ютерне моделювання 

бізнес-процесів, автоматизація економічних і 

фінансових розрахунків значно скорочує час ро-

зв'язання задач і прийняття управлінських рі-

шень, забезпечує точність отриманих результа-

тів. 

 

Три кити, на яких базується підготовка за спе-

ціальністю «Економічна кібернетика»,  

1. Базова економічна освіта; 

2. Навчання сучасним інформаційним систе-

мам і технологіям; 

3. Безперервна комп'ютерна підготовка про-

тягом всього періоду навчання. 

 

Наш випускник – це системний аналітик, що 

не тільки допомагає вибрати правильне рішення 

при виникненні проблемної ситуації, але й до-

зволяє цю ситуацію передбачити й попередити.  

Фахівець володіє сучасними засобами аналізу 

й прогнозування економічних ситуацій, а також 

управління економічними  об'єктами в ринкових 

умовах, сам здатний організувати й очолити ро-

боти з комп'ютеризації, може з успіхом керувати 

будь-яким функціональним підрозділом в орга-

нізаційній системі управління. 

Саме універсальність та системне мислення 

робить у майбутньому з наших фахівців най-

кращих керівників будь-якого рівня – від завіду-

вача аналітичним відділом підприємства до ке-

рівника урядових структур. 

2. Компетенція випускників 

Рівень математичної та комп'ютерної підгото-

вки студентів спеціальності «Економічна кібер-

нетика» значно перевищує рівень підготовки 

студентів інших економічних спеціальностей.  

В ході навчання передбачається вивчення ос-

новних теоретичних і практичних дисциплін з 

економіки, інформаційних систем, математично-

го моделювання, програмування, комп’ютерних 

технологій та електронного бізнесу. Особлива 

увага приділяється безперервній комп’ютерній 

підготовці фахівця. 

 

Основні фахові дисципліни: 

 

 Економічна кібернетика 

 Прогнозування соціально-економічних 

процесів 

 Моделювання економіки 

 Корпоративні інформаційні системи 

 Технологія створення програм та 

інтелектуальних систем 

 WEB-програмування 

 Теорія і моделі штучного інтелекту 

 Експертні системи 

 Системи управління базами даних 

 Інформаційні системи в економіці 

 Системи обробки економічної інформації 

 Електронна комерція 

 Інформаційний бізнес 

 Комп'ютерні мережі 

 

3. Під час навчання за освітньою програмою 

"Економічна кібернетика" у Вас буде можливість 

проходження курсів з "1С:Підприємство" на 

базі комп'ютерних лабораторій кафедри за 

методичними матеріалами фірми 1С з 

отриманням офіційного сертифікату 

"1С:Профессіонал" 
4. Використання ліцензійного програмного 

забезпечення 

В нас працює програма Microsoft MSDN 

Academic Alliance (MSDN AA), в рамках якої 

студенти та викладачі кафедри можуть безкош-

товно використовувати на своїх персональних 

комп'ютерах ліцензійне програмного забезпе-

чення Microsoft 

 

5. Ви будете здатні: 

 розробляти та впроваджувати науково-

обґрунтовані рішення; 

 проводити економічний аналіз об'єктів 

господарювання; 

 розв'язувати економічні задачі із 

застосуванням засобів комп'ютерної 

техніки; 

 розробляти та впроваджувати інформаційні 

системи в галузі економіки, фінансів, 

бізнесу, маркетингу; 

 здійснювати керівництво діяльністю 

трудового колективу; 

 застосовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології у фаховій 

діяльності; 

 проводити наукову діяльність в галузі 

економіки.  

 

6. Наші студенти переможці олімпіад і 

конкурсів: 
  За останні роки наші студенти виборювали на 

всеукраїнських олімпіадах з економічної кібер-

нетики, інформаційних систем і технологій в 

економіці, програмування перші, другі, треті мі-

сця як в особистій першості, так і в командній. 

    Двічі за останні два роки виборювали другі 

місця на всеукраїнських конкурсах наукових ро-

біт, що свідчить про високий рівень підготовки 

навіть у порівнянні зі столичними університета-

ми. 


