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«ЕКОНОМІКА 
ПІДПРИЄМСТВА»  завжди 
була, є і буде однією з 
найбільш перспективних та 

затребуваних освітніх програм. Серед 
багатьох економічних галузей науки вона є 
найбільш прикладною. Саме вона 
визначає характер майбутньої професійної 
діяльності випускників, формує світогляд та 
активну життєву позицію.  

ППееррееввааггии  ннааввччаанннняя::  

спільні із закордонними університетами 
навчальні програми; 

навички роботи зі спеціалізованими 
комп’ютерними програмами «1С-
Підприємство», MS PROJECT та іншими; 

формування практичних та дослідницьких 
навичок; 

виконання проектів, замовниками яких є 
представники бізнесу; 

участь у наукових дослідженнях 
університету; 

можливість навчатися у складі академічної 
групи, в якій викладання навчальних 
дисциплін здійснюється англійською мовою;  

навчання та можливість складання іспиту 
для отримання сертифікату BEC Кембриджсь-
кого університету; 

наявність гуртожитку, їдальні, спортивного 
комплексу та іншої інфраструктури; 

безкоштовна мережа Wi-Fi. 
 

ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ 

Підтверджують результати студентів у численних 

професійних конкурсах та олімпіадах: переможці 

всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт: Кривенко А. І. (2015 р.), Сиров В. В. 

(2016 р.), Гвоздик Д. О. (2016 р.), Романова А. В. 

(2017 р.) та всеукраїнського конкурсу дипломних 

робіт: Шаповалов М.В.  (2017 р.), Сорокотя-

женко К. С. (2017 р), Зарицька О. І. (2018р). 

Нашими випускниками, що в короткий термін 

досягли професійних висот та майстерності є: 

Зима А. Г. – проректор з науково-педагогічної 

роботи ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Мірошниченко П. В.– 

комерційний директор ТОВ «Полюс Лтд» 

(м. Харків), Аннамамедов А. М. – начальник 

управління міністерства будівництва та архітектури 

Туркменістану, Рудика В. І. – директор ДП 

«Державний інститут по проектуванню 

підприємств коксохімічної промисловості» 

(м. Харків).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА 
 

Кафедра економіки підприємства та менеджменту 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Спеціальність  

051 ЕКОНОМІКА  
 

 

 
 

Освітньо-професійна програма 

 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
 
 

Освітній ступінь 

«БАКАЛАВР» 
 
 
 
 



Кафедра економіки підприємства  
та менеджменту: 

2 корпус, 4 поверх, каб. 40 
тел. (057) 702-18-34 

e-mail: kafepmg@hneu.edu.ua 

Кафедра економіки підприємства  

та менеджменту: 

2 корпус, 4 поверх, каб. 40 

тел. (057) 702-18-34 

 
МЕТА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З  

ОПП «ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА»  

 
підготовка фахівців нового типу, спроможних 

здійснювати економічне управління 

підприємством, приймати ефективні рішення, 

забезпечувати інноваційні і інвестиційні процеси, 

здійснювати комплексне планування діяльності 

підприємства. 

ЗАВДАННЯ: підготовка економістів, 

аналітиків, які займаються стратегічним і 

економічним плануванням розвитку 

підприємства, компанії, маркетинговими 

дослідженнями ринку, розробкою та 

впровадженням бізнес-планів. Після 

завершення навчання це кваліфіковані фахівці 

для: 
 економічних служб підприємств, організацій, 

компаній різних секторів економіки; 

 управління підприємствами, організаціями, 

компаніями малого, середнього та великого 

бізнесу; 

 консалтингових структур; 

 державних установ і громадських організацій; 

 організації власного бізнесу. 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ 

Освітній процес поєднує в собі як 

фундаментальну підготовку в області сучасної 

економічної теорії, міжнародних економічних 

відносин, маркетингу, фінансів, математичних 

методів, технології обробки інформації, статистики, 

економетрики, філософії, іноземних мов, права, 

соціології, психології, так і оволодінням 

прикладними, спеціальними навчальними 

дисциплінами і активною науково-практичною 

роботою.  

Високий рівень підготовки забезпечується 

професійною майстерністю професорсько-

викладацького складу кафедри 

 

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ - диплом 

бакалавра з економіки державного зразка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

Bachelor_program  

Адреса: 61166, м. Харків, проспект Науки, 9-А 
http://www.hneu.edu.ua 

http://ep.kharkov.ua 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПУ: 

Форма навчання: денна, заочна 

Перелік конкурсних 

предметів  

при вступі на 

бюджет та 

контракт 

та їх ваговий 

коефіцієнт 

1. Українська мова та 

література – 0,3; 

2. Математика – 0,3; 

3. Іноземна мова  

або географія– 0,3 

4. Атестат про повну 

загальну освіту – 0,1 

Перелік конкурсних 

предметів  

при вступі тільки 

на контракт 

та їх ваговий 

коефіцієнт 

1. Українська мова та 

література – 0,3; 

2. Історія України – 0,3; 

3. Іноземна мова або 

географія – 0,3; 

4. Атестат про повну 

загальну освіту – 0,1 

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

Запрошуємо до нас: 
НАВЧАЙМОСЯ ТА ПЕРЕМАГАЄМО РАЗОМ! 
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