
 
 

ШАНОВНІ ДРУЗІ! 

 

     Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

запрошує Вас на навчання до магістратури за 

освітньою програмою «МЕДІА-КОМУНІКАЦІЇ» 

(спеціальність «Журналістика»). 

 

Навчаючись за освітньо-професійною 

програмою «Медіа-комунікації» в  ХНЕУ ім.  

С. Кузнеця Ви отримаєте професію, яка поєднує 

в собі творчу, технічну та економічну складові, 

користується незмінним зростаючим попитом 

серед роботодавців.  

 

У нас Ви здобудете знання та вміння, які 

дозволять Вам створювати та ефективно 

використовувати й управляти сучасними медіа-

ресурсами. 

 

Ви зможете: 

- керувати ЗМІ та корпоративними медіа; 

- управляти медіа-ресурсами; 

- створювати та просувати креативні та 

ефективні медіа-продукти та медіа-проекти; 

- вибудовувати бізнес-комунікації за 

допомогою медіа-ресурсів; 

- працювати в сфері інтернет-маркетингу; 

- ефективно використовувати навички 

ораторського мистецтва, публічних виступів, 

прийомів переконання, практичної стилістики, 

копірайтингу; 

- займатися продюсерською діяльністю.  

 

 

В ХНЕУ ім. С. Кузнеця ти зможеш 

інтенсивно вивчати іноземну мову та 

інформаційні технології 

 
 
 

 

 
 

МЕДІА-КОМУНІКАЦІЇ» 

в ХНЕУ ім. С. Кузнеця – це VIP освіта: 

 

V – Vocabulary – формування навичок 

письмової та усної комунікації; 

I – Imagination – розвиток уяви та 

креативності; 

P  –   Practice – набуття практичних умінь 

та навичок. 

 

 

ПРОТЯГОМ НАВЧАННЯ ВИ 

ОВОЛОДІЄТЕ: 

 

       - стратегічним управлінням медіа ресурсами; 

       - менеджментом ЗМІ; 

       - мультимедійною журналістикою; 

       - навичками креативного медіа-виробництва та 

створення корпоративних медіа; 

       - технологіями використання медіа в бізнесі; 

       - медіа-плануванням; 

       - сучасними інформаційно-комунікативними 

технологіями; 

       - медіа-правом та технологіями медіа- 

безпеки. 

 

 

 

ДЛЯ ВАС В ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ: 

 

«Дебатний клуб ХНЕУ ім. С. Кузнеця» 
Метою діяльності якого є розвиток успішної 
спільноти різносторонньо обізнаної і соціально 
активної молоді; підвищення інтелектуального 
рівня студентської молоді; сприяння та 
заохочення студентів в участі у міських та 
всеукраїнських турнірах з дебатів, що 
проводяться на базі університетів Харкова та 
інших міст України. 

 

Міжнародний студентський конкурс 
рекламних та PR-проектів «Золотий 
компас». Виконавши під керівництвом 
викладачів університету реальний проект, ти 
зможеш його презентувати провідним фахівцям у 
галузі комунікацій, реклами, маркетингу з 
багатьох країн світу та отримати оцінки та 
рекомендації. За час існування конкурсу в ньому 
взяли участь більше 2000 студентів з 83 
університетів 9 країн світу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бізнес-форум ефективних рішень 

«Brand.Com», який є професійною площадкою 

для обміну досвідом, презентації інновацій, та 

професійного знайомства студентів, викладачів 

та представників бізнесу. За п’ять років його 

спікерами стали 75 провідних фахівців з 

маркетингу, брендингу, реклами, комунікацій із 7 

країн світу. 

        



 
Дисципліни, які Ви будете вивчати, 

викладають науковці та фахівці, що 
мають досвід практичної роботи в ЗМІ, 
бізнесі, органах державного управління, 
політичній сфері.  

 
Для Вас: 
 

- Вступ до фаху з журналістики; 

- Медіа-технології; 

- Правові основи медіа-комунікацій; 

- Культура та комунікації; 

- Історія медіа-тексту; 

- Управління комунікаційними процесами у 

бізнес-середовищі; 

- Методологія масових комунікацій; 

- Журналістські розслідування тощо. 

 
 
Закінчивши ХНЕУ ім. С. Кузнеця за 

освітньою програмою «МЕДІА-
КОМУНІКАЦІЇ» Ви зможете працювати: 

- головним редактором та керівником 
корпоративних ЗМІ; 

- PR-менеджером, керівником відповідних 
підрозділів, креативним директором; 

- копірайтером (фахівцем з написання 
текстів чи слоганів); 

- прес-секретарем керівників компаній, 
громадських, політичних та державних установ, 
фахівцем/керівником прес-служб; 

- Інтернет-маркетологом, SMM та контент-
менеджером тощо. 

 

Куратор освітньої програми – 

доктор наук з соціальної комунікації 

ЧЕКШТУРІНА ВІКТОРІЯ 

МИКОЛАЇВНА 

Тел. (057) 702-09-96,  

E-mail: kafmedia@hneu.edu.ua 

 

 

УМОВИ ВСТУПУ: 

- іспит з фахового випробування; 

- зовнішнє незалежне оцінювання з іноземної 

мови 

 

ТЕРМІН ТА ФОРМИ НАВЧАННЯ: 

- денна, заочна – 1 рік 4 місяці. 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ПРИ ВСТУПІ: 

1. Документ про освіту з додатком (оригінал + 
копія) 

2. Паспорт (оригінал + копія) 
3. Копія індивідуального податкового номера 
4. 4 фото 3х4 
5. Для юнаків, які поступають на денну форму 

навчання, копія приписного свідоцтва 
(копія військового квитка) 

6. Копія свідоцтва про укладення (розірвання) 
шлюбу для вступників, у яких прізвище в 
документі про освіту не відповідає паспорту 

7. Папка з зав’язками + 2 
файли

 
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

Україна, 61166, м. Харків, пр. Науки, 9-А, 

навчально-бібліотечний корпус, 

1-й поверх, ауд. 124 

Тел. (057) 702-18-37 

www.hneu.edu.ua 

Сайт факультету економіки і 

права: http://ep.kharkov.ua/ 

Сайт кафедри управління соціальними 

комунікаціями: http://mediaprad.blogspot.com/ 

 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 
 
 

 
 

 
 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА 
 

Освітній ступінь «МАГІСТР»,     
 

спеціальність «Журналістика» 

 
Освітньо-

професійна програма 
«МЕДІА-

КОМУНІКАЦІЇ» 
 

 
VIP освіта для професіоналів: 
Vocabulary – Imagination – Practice 

mailto:kafmedia@hneu.edu.ua
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