КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
Навчання на освітній програмі “ЕКОНОМІЧНА
КІБЕРНЕТИКА ТА БІЗНЕС АНАЛІТИКА” дозволяє Вам
отримати знання та навички бізнес-аналізу,
застосування сучасних інтелектуальних
математичних методів та моделей для аналізу
бізнес-процесів, програмування, а також роботи із
програмним забезпеченням.

© З метою наближення навчального процесу до
реальних умов роботи фінансових установ та
підприємств створено навчально-тренувальний
комплекс, до складу якого входять:
© навчальний фінансово-аналітичний центр;
©дилінговий зал для підготовки фахівців
міжбанківського валютного ринку;
© лабораторія програмного забезпечення SAS;
© спеціалізована лабораторія технологій IBM.
Викладачі кафедри приймають участь у
національних та міжнародних освітніх проектах,
активно займаються науковою діяльністю та
систематично підвищують рівень кваліфікації.
Студенти, які проходять підготовку на кафедрі,
неодноразово займали призові місця у Всеукраїнських
олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

Спеціальність 051 ЕКОНОМІКА
Обравши освітню програму “ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА
ТА БІЗНЕС АНАЛІТИКА”, Ви будете вивчати:

Освітня програма

© як збирати та опрацьовувати великі масиви даних;
© як аналізувати інформацію з використанням методів

економіко-математичного моделювання;
© як виявити проблеми бізнесу замовника та знайти

максимально ефективне їх вирішення;
© як вирішувати практичні завдання із застосування мов
програмування;
© як розробити програмне забезпечення;
© як застосовувати інформаційні системи та технології для
вирішення економічних задач.

Контактна інформація
Завідувач кафедри
вул. Петропавлівська, 57
економічної кібернетики
Суми, Україна, 40030
д.е.н., професор
+38 (0542) 665-023
Кузьменко Ольга Віталіївна
http://cyber.uabs.sumdu.edu.ua
o.kuzmenko@uabs.sumdu.edu.ua
cyber@uabs.sumdu.edu.ua
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ЯКІ КАР’ЄРНІ МОЖЛИВОСТІ ПІСЛЯ НАВЧАННЯ
НА ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ «ЕКОНОМІЧНА
КІБЕРНЕТИКА ТА БІЗНЕС АНАЛІТИКА»?

ЯКІ НАВИЧКИ ВИ ЗДОБУДЕТЕ
ПІД ЧАС НАВЧАННЯ?
Комунікація в бізнессередовищі;
Дослідницькі навички;
Робота в команді;
Прийняття раціональних
управлінських рішень.

Управлінські
навички

© бізнес-аналітик у фінансових установах;
© системний аналітик;

Бізнеснавички

© проектний менеджер;

Навчання на освітній програмі «Економічна
кібернетика та бізнес аналітика»
є правильним вибором для Вас
© Затребуваність наших випускників гарантується

© тестувальник програмного забезпечення;
©ф а х і в е ц ь з р о з р о б к и т а с у п р о в о д у

корпоративних інформаційних систем;
© адміністратор баз даних;
© адміністратор web-сайтів;
© програміст;
© адміністратор комп’ютерної мережі;
© економіст, працівник банківської сфери,
статистик, брокер, дилер.

IT-навички

Знання в галузі економіки,
фінансів, маркетингу;
Вирішення бізнес-проблем;
Формування алгоритму
вирішення проблеми;
Робота з вимогами
замовника;
Формування прогнозів,
сценаріїв розвитку процесів.

НАВЧАЄМО ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО

“

– ФАХІВЕЦЬ ДЛЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Спеціальність 051 ЕКОНОМІКА
Освітня програма
“ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА ТА БІЗНЕС АНАЛІТИКА”

ФОРМА НАВЧАННЯ
] денна;

ОСОБЛИВОСТІ
ПРОГРАМИ

ВИ ЗАЦІКАВЛЕНІ У ВИРІШЕННІ РІЗНОМАНІТНИХ
ПРОБЛЕМ І ЗАДАЧ? ВИ ХОЧЕТЕ ОТРИМАТИ
ВИСОКООПЛАЧУВАНУ ТА ЦІКАВУ РОБОТУ?

] заочна.

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ
] 4 роки (на основі повної
загальної середньої
освіти);
] 2 або 3 роки (на основі
освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого
спеціаліста).

ЯКІ ПЕРЕВАГИ
НАВЧАННЯ НА
КАФЕДРІ
ЕКОНОМІЧНОЇ
КІБЕРНЕТИКИ В
СУМДУ?

Знання з мов програмування;
Навички тестування програм;
Навички з web-програмування;
Знання операційних систем;
Навички з моделювання
економічних процесів;
Вміння працювати з базами
даних;
Навички застосування
штучного інтелекту в
економіці;
Навички аналізу та
використання Big Data,
хмарних технологій

високим рівнем фундаментальної економічної,
математичної та комп’ютерної підготовки, яка
формує у них навички моделювання, програмування, використання сучасних інформаційних
систем і технологій для вирішення прикладних
економічних завдань;
© Випускники розуміють проблеми і можливості
сучасного стану економіки та бізнесу та пропонують
креативні та інноваційні рішення, що дозволяють
компанії досягти своїх цілей;
© Економісти-кібернетики та бізнес-аналітики
входять до списку найбільш затребуваних професій
як сучасності, так і майбутнього.

You can’t manage

©н а в ч а н н я

проводиться
кваліфікованими викладачами та
фахівцями-практиками;
©с т а ж у в а н н я т а п а ра л е л ь н е
навчання в університетах Італії,
Німеччини, Польщі та інших
країнах світу;
© залучення до участі студентів в
міжнародних грантових проектах.

СумДУ входить до авторитетного каталогу кращих
університетів світу від рейтингу Times Higher Education.
За міжнародним рейтингом QS World University
Rankings СумДУ входить до TOП-групи (5%) провідних
університетів світу, за рейтингом QS EEСA – до ТОП-100
університетів .

what you don’t measure

”

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСВІТНЮ
ПРОГРАМУ «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА
ТА БІЗНЕС АНАЛІТИКА»?
сертифікати ЗНО з предметів:
© українська мова
© математика
© англійська мова або географія

Детальна інформація за посиланням:
https://uabs.sumdu.edu.ua/vstup/bakalavrat
https://vstup.sumdu.edu.ua/vstup-do-bakalavratury.html

