
ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ЗАРАЗ –  
ВАШ УСПІХ У МАЙБУТНЬОМУ! 

 
Перелік компетентностей, які будуть сфор-

мовані за освітньо-професійною 
програмою "Підприємництво": 
 здатність приймати ефективні управлінські 

рішення щодо розвитку власного бізнесу; 
 спроможність визначати напрями розвитку 

підприємницької діяльності на внутрішніх і зов-
нішніх ринках; 
 володіти прийомами управління якістю, часом 

і ресурсним забезпеченням проекту; 
 уміти застосовувати креативні технології щодо 

розвитку підприємницької діяльності; 
 здатність обирати й застосовувати різні ме-

тоди оцінювання та управління ефективністю роз-
витку підприємницької діяльності; 
 виокремлювати соціальні цінності підприєм-

ницької діяльності в умовах конкурентного середо-
вища; 
 здатність управляти рівнем ризикованості різ-

них напрямів розвитку власного бізнесу. 

 

 
 

Стань професіоналом і досягни  
успіху в підприємництві  

раніше за інших!   

ДУМАЙ! УЧИСЬ! ДІЙ! 
 

Освітньо-професійна 

програма 

"Підприємництво" 

Мета: формування системи 

професійних компетентностей 

щодо розвитку та ефективного управління 

підприємницькою діяльністю. 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ: 

 визначення новітніх інструментів ефективного 

управління підприємницькою діяльністю з ураху-

ванням умов невизначеності зовнішнього сере-

довища; 

 економічне обґрунтування та планування діяль-

ності малих підприємств у різних сферах ви-

робництва продукції, надання послуг і виконання 

робіт;  

 здійснення аналізу сучасних вітчизняних і за-

рубіжних концепцій управління проектами з ура-

хуванням їх застосування у практиці підприєм-

ницької діяльності України; 

 виявлення ініціативи, креативності та підприєм-

ницьких здібностей для розвитку власної справи; 

 обґрунтування необхідності впровадження та 

оцінювання ефективності застосування венчурних 

технологій для розвитку підприємницької діяльності. 
 

Кафедра підприємницької діяльності:  

2-й корпус, 4-й поверх, кімн. 49 

тел.: (057)702-18-34 (3-97) 

e-mail: kafpd@ksue.edu.ua. 
 

Приймальна комісія ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 

тел.: (057) 702-18-37. 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 
 

Кафедра підприємницької діяльності 
 

Спеціальність "Підприємництво, торгівля  
та біржова діяльність" 

 

Освітньо-професійна програма  
"ПІДПРИЄМНИЦТВО" 

 

 
 

61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А.  
Офіційний сайт: http://www.hneu.edu.ua. 

mailto:kafpd@ksue.edu.ua
http://www.hneu.edu.ua/


ПІДГОТОВКУ МАГІСТРІВ ЗДІЙСНЮЄ 

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Ви активна, талано-

вита, цілеспрямована 

людина?  

Ви бажаєте досягти 

вершин у цьому житті?  

Якщо так, то ми з ра-

дістю зустрінемо Вас  

у якості магістра за прог-

рамою "Підприємництво". Здобувши освіту 

за цією освітньо-професійною програмою 

сьогодні, Ви отримаєте впевненість і мож-

ливість створення власної справи. 
 

З повагою, завідувач кафедри 

підприємницької діяльності,  

д-р екон. наук, професор І. В. Гонтарева 

 

 

Умови вступу 
Здобуття освітнього ступеня магістра можливе 

на основі диплома бакалавра, магістра, 

спеціаліста. Для вступу на освітньо-професійну 

програму "Підприємництво" необхідно скласти 

єдиний вступний іспит із іноземної мови (ЗНО) 

та фаховий іспит зі спеціальності.   
 

 

Документ про здобуту освіту 

Диплом магістра державного зразка з підприєм-

ництва, торгівлі та біржової діяльності. 
 

Ви також маєте можливість продовжити на-

вчання в аспірантурі. 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗА ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

"ПІДПРИЄМНИЦТВО" 

здійснюється під час вив-

чення таких навчальних дис-

циплін, як: 

 базові: управління ефек-

тивністю розвитку підприєм-

ництва, управління проектами, 

міжнародне підприємництво; 

 спеціальні: креативність у підприємницькій 

діяльності, соціальне підприємництво, культура 

підприємництва, венчурне підприємництво; 

 вибіркові: чотири дисципліни "Маг-май-

нора" із загальноуніверситетського пулу; 

 цикл практичної підготовки: комплекс-

ний тренінг, наукова практика, консультацій-

ний проект, переддипломна практика. 

 

 
 

Обирайте своє майбутнє  

з нашою програмою "Підприємництво"! 

МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ 

Підприємництво: директор малого під-

приємства за видами 

економічної діяль-

ності; директор із на-

дання послуг (консал-

тингових, страхових, 

рекламних тощо); ке-

рівник агентства: стра-

хового, нерухомості, рекламного тощо; ке-

рівник підприємства сфери послуг; директор 

малого підприємства у сфері охорони здо-

ров'я, освіти, культури, що залежить від інте-

ресів, бажання та можливостей. 
 

Торгівля: директор малої торговельної 

фірми, керівник ма-

газину, комерсант, 

завідувач торговель-

ного залу; менед-

жер у роздрібній 

та оптовій торгівлі; 

менеджер із надан-

ня послуг; менеджер 

ресторану, кафе, бару, підприємств із приготу-

вання та доставки готових страв. 
 

Біржова діяльність: фахівець із біржової 

торгівлі; брокер, 

дилер; фахівець із 

біржових операцій; 

аукціоніст (ліцита-

тор); торговельний 

брокер (маклер). 


