
ЯК НАС ЗНАЙТИ МИ ОБИРАЄМО ТЕБЕ! 

ТИ ОБИРАЄШ НАС!
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І 

МАРКЕТИНГУ
 

Станція метро: «Наукова» 61166, м. Харків, 

пр. Науки, 9а  

www.hneu.edu.ua 

Приймальна комісія: 

Навчально-бібліотечний корпус, кім 124 Тел. 

(057) 702-18-37 Часи роботи: 

Пн-Пт з 09.00 до 17.00, 

Субота - з 9.00 до 13.00 

е-mail: pk@hneu.edu.ua 

Кафедра менеджменту, логістики та 

інновацій: 

Головний корпус, кімн.225. 

Контактний тел.: (057) 702-02-65 

е-mail: kafmngmt@hneu.edu.ua 

Сайт: http://www.eeml.hneu.edu.ua 

Сторінка у Facebook: 

http://www.facebook.com/groups/kafedraeopdp/ 

 

 

ТА РАЗОМ ПРЯМУЄМО ДО 

ТВОГО УСПІХУ! 

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» освітньо-

професійна програма 

«МЕНЕДЖМЕНТ 

ОРГАНІЗАЦІЙ І 

АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Вища освіта другого (магістерського) рівня 

 

 

 

 



Отримати вищу освіту другого магістерського рівня 
за спеціальністю «МЕНЕДЖМЕНТ»  

освітньо-професійною програмою 
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І 

АДМІНІСТРУВАННЯ» можна на основі ступеня 

бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста та освітнього ступеня магістра. 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

розрахована на цілеспрямованих, працелюбних, 
здатних ставити та успішно вирішувати складні 
завдання молодих людей, які зорієнтовані на 
створення успішної кар’єри та прагнуть навчитися 
управляти персоналом та підприємствами. 

 

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ 

ПЕРЕДБАЧАЄ ОВОЛОДІННЯ НАСТУПНИМИ 

ДИСЦИПЛІНАМИ: базові: «Менеджмент 

організацій»; «Управління розвитком: 

інноваційний аспект» дисципліни спеціалізації 

(освітньої програми): «Фінансовий менеджмент»; 

«Реінжиніринг бізнес-процесів»; «Маркетинговий 

менеджмент»; «Моделювання бізнес-процесів 

підприємства»; «Управління потенціалом 

підприємства»; «Управління іміджем 

підприємства». 

Також передбачено вибір студентом 

дисциплін МАГ-МАЙНОРА 
- умовна назва вибіркових дисциплін із загального 
переліку Університету (загальноуніверситетський 
пул) для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. 
Ідея дисциплін МАГ-МАЙНОР полягає у вільному 

виборі студентами магістратури дисциплін таких 
напрямків, які відображають його інтереси та плани 
на майбутнє працевлаштування. 

МИ ВИКОРИСТОВУЄМО У НАВЧАННІ: 

■ мультимедійні технології з використанням 
сучасного устаткування, комп’ютерної техніки,     
Wi-Fi доступу до мережі Internet; 
■ освітні комп’ютерні програми та продукти; 
■ інтерактивні технології навчання - тренінги, 

ділові ігри, дискусії, проблемні лекції, презентації та 
інші. 

ВИ НАВЧИТЕСЯ: 
- приймати ефективні управлінські рішення щодо 
планування, організації, мотивації та контролю 
різних сфер діяльності підприємств; 
- працювати в команді, забезпечувати ефективне 
управління проектами; 
- розв’язувати складні виробничі ситуації, ви-
окремлювати проблеми (завдання) за пріоритетністю 
щодо удосконалення організаційно-економічного ме-
ханізму управління інноваційним розвитком 
підприємства; 
- визначати ефективність основних бізнес-процесів, 
здійснювати відбір системи показників для оцінки 
управлінської діяльності, обґрунтовувати комплекс 
заходів підвищення ефективності управління бізнес- 
процесами підприємства 
- управляти бізнес-процесами з формування іміджу 
підприємства; обґрунтовувати доцільність розробки 
фірмового стилю та його елементів. 

ВИ ЗМОЖЕТЕ: 
 створювати та вести власний бізнес, а також 

працювати на посадах: 
- керівників середньої та вищої управлінської ланки 
підприємств усіх форм власності; 
- керівників малих підприємств, відділів управління 
й стратегічного розвитку; 
- підрозділів та організацій, секторів економіки; 
- професіоналів з управління проектами, 
програмами, регіональних органів управління. 

 

ПІДГОТОВКУ ЗДІЙСНЮЄ КАФЕДРА 

МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ ТА 

ІННОВАЦІЙ ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ ПІД ЧАС 

НАВЧАННЯ УНІВЕРСИТЕТ НАДАЄ 

МОЖЛИВІСТЬ: 

- проживати в гуртожитках з європейським рівнем 
комфорту та якісними умовами для життя та 
навчання. 
- користуватися сучасною комп’ютеризованою 

бібліотекою та безкоштовним Wi-Fi доступом до 
мережі Інтернет в усіх корпусах університету. 

УНІВЕРСИТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ 

МАГІСТРІВ 

- за кошти державного бюджету; 

- за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 

ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ 

НЕОБХІДНО ОСОБИСТО ПОДАТИ ДО 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ: 

1. заяву про участь у конкурсному відборі; 
2. оригінал і копію документа, що посвідчує особу; 

3. оригінал і копію документа державного зразка 
про раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого 
здійснюється вступ, і додатку до нього; 
4. сертифікат про складання єдиного вступного 
іспиту з іноземної мови (ЗНО). 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа 
про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень може подаватись довідка державного 
підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у 
тому числі без подання додатку документа про 
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

5. копію індивідуального податкового номера; 
6. оригінал військового квитка або посвідчення про 
приписку - для військовозобов’язаних; 
7. 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 
Оригінали документів для участі в конкурсі 
подаються вступником лише один раз (виконання 

вимог до зарахування). 
 

Програму фахового випробування розміщено на сайті 

університету: www.hneu.edu.ua  

Зарахування здійснюється за результатами: 

1. єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

(ЗНО); 

2. фахового вступного випробування 


