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Вступ для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю 

«Економіка» освітньо-

професійної програми 

«Економіка підприємства» 
можливий на основі ступеня 

бакалавра та освітньо-

кваліфікаційного рівня 

спеціаліста або магістра, 

здобутого за будь-якою  

спеціальністю (напрямом підготовки). 

 

ККООННККУУРРЕЕННТТННІІ  ППЕЕРРЕЕВВААГГИИ  ННААВВЧЧААННННЯЯ:: 

 універсальна та затребувана спеціальність, 

яка надає широкі можливості подальшого 

працевлаштування у різних секторах економіки; 

 фундаментальна економічна підготовка та 

спеціальні знання в сфері управління сучасними 

підприємствами; 

 володіння знаннями та навичками 

використання спеціальних прикладних комп’ютер-

них програм; 

 використання в навчальному процесі су-

часних інноваційних методів і технологій навчання; 

 практична підготовка як під час 

навчальних занять, так і при проходженні практики 

на підприємствах та в організаціях різних галузей 

економіки; 

 проведення тренінгів, семінарів в умовах 

та на прикладах реальних підприємств в рамках 

співробітництва з представниками бізнесу, 

вітчизняними та світовими компаніями, що 

супроводжується працевлаштуванням студентів; 

 якісне науково-методичне, технічне та 

технологічне забезпечення навчального процесу. 

  

 

НАША АДРЕСА: 
 

61166, м. Харків, проспект Науки, 9-А 
(Станція метро «Наукова») 

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

Приймальна комісія знаходиться: 

навчально-бібліотечний корпус, 1-й поверх, 

каб. 124, телефон: (057) 702-18-37. 
 

Кафедра економіки підприємства та 

менеджменту знаходиться: 

навчальний корпус №2, 4-й поверх, каб. 40. 

телефон: +38 (057) 702-18-34,  3-42 (додатково) 

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

e-mail: kafepmg@hneu.edu.ua 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПУ: 
 

Форма навчання – денна, заочна. 

Термін навчання – 1 рік 4 місяці 

Конкурсний відбір здійснюється за результатами: 

1) єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

(ЗНО); 

2) фахового вступного випробування; 

3)  середнього балу додатка до диплома 

(бакалавра, спеціаліста, магістра). 

Перелік необхідних документів: 
 

- документ про освіту з додатком (оригінал, копію); 

- паспорт (оригінал, копію); 

- копія ідентифікаційного коду;  

- чотири фотокартки розміром 3Х4 см.;  

- військовий квиток або посвідчення про приписку  

для військовозобов’язаних. 

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 

«МАГІСТР» 

mailto:kafepmg@hneu.edu.ua
http://www.hneu.edu.ua/Business_Economics_Bachelor_program
http://www.kafepm.hneu.edu.ua/
http://www.kaffin.hneu.edu.ua/
http://www.kaffin.hneu.edu.ua/
https://mail.ukr.net/classic


ППІІДДГГООТТООВВККУУ  ФФААХХІІВВЦЦІІВВ    

ЗЗДДІІЙЙССННЮЮЄЄ  ККААФФЕЕДДРРАА  ЕЕККООННООММІІККИИ  

ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВАА  ТТАА  ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТУУ 

 

"Єдиний спосіб дістатися вершини драбини - 

долати сходинку за сходинкою, по одній за раз. І в 

процесі цього підйому, ви не очікувано побачите у 

себе всі необхідні якості, навички та вміння, 

необхідні для досягнення успіху, котрого ви, 

начебто ніколи не мали" 

Маргарет Гільда Тетчер 
71-й прем'єр-міністр Великої Британії 

 

МЕТА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З 

«ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА»  

- підготовка компетентних економістів і 

управлінців, здатних розробляти, обґрунтовувати та 

приймати управлінські рішення, займати лідируючі 

позиції на великих підприємствах, компаніях 

малого і середнього бізнесу, успішно реалізовувати 

як стратегічні так і тактичні плани в умовах 

мінливого ринкового середовища. 

 

Ми пишаємось нашими студентами, пере-

можцями 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.), всеукраїнського конкурсу дипломних 

робіт: Сорокотяженко К. С. (2017 р.), Лазарєв М.В. 

(2018 р.), Зарицька О. І. (2018) та всеукраїнської 

студентської олімпіади з економіки підприємства: 

Лаушкін А. О. (2015 р.), Шаповалов М.В. (2016, 

2017 р.). 

Випускниками магістерської програми, що в 

короткий термін досягли професійних висот та 

майстерності є: Мірошниченко П. В. - комерційний 

директор ТОВ «Полюс ЛТД» (м. Харків), 

Аннамамедов А. М. – начальник управління 

міністерства будівництва та архітектури 

Туркменістану, Крохмаль С. С. – начальник 

управління кошторисного забезпечення і контролю, 

економічного аналізу та прогнозування Державного 

підприємства «Завод «Електроважмаш» (м. Харків).  

 
 

 

КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ 

ПІД ЧАС  НАВЧАННЯ  В МАГІСТРАТУРІ 

за освітньо-професійною програмою 

 «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 

(випускники будуть здатні): 

 володіти прийомами та методами 

економічного управління підприємством; 

 здатність здійснювати фінансово-економічне 

та бюджетне планування на підприємстві; 

 володіти прийомами управління бізнес-

процесами та ресурсним забезпеченням діяльності 

підприємства в цілому; 

 розробляти заходи щодо забезпечення 

конкурентоспроможності бізнесу; 

 володіти прийомами оцінки складових та 

системної оцінки ефективності діяльності 

підприємства; 

 розробляти управлінські рішення в умовах 

ризику щодо його мінімізації та попередження 

кризових явищ на підприємстві; 

 здатність до визначення напрямків розвитку 

підприємства. 

ППіісслляя  ззааккііннччеенннняя  ннааввччаанннняя  ссттууддееннттии  

ооттррииммууююттьь::  

диплом магістра економіки 

за ОПП «Економіка підприємства»  

  
Запрошуємо до навчання!  

Освітня програма «Економіка підприємства» 

відкриває двері до успіху! 

 

Керівник програми:  
 
Шиян Дмитро 

Вікторович, 

 
завідувач кафедри 

економіки підприємства та 

менеджменту,  

д.е.н., професор 


