
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» 

Приймальна комісія: 
Адреса: науково-бібліотечний корпус, каб.124 

Часи роботи: з 10.00 до 18.00,  
у суботу — з 9.00 до 14.00 

тел. (057) 702-18-37 
(066)440-84-91, (068)728-77-07 

Наша адреса: 
61166,  м. Харків, пр. Науки, 9А 

сайт університету - www.hneu.edu.ua 
сайт факультету - www.ep.kh.ua 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 
І НАУКИ УКРАЇНИ 

ГАРМОНІЙНЕ ПОЄДНАННЯ  
ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

СТАНДАРТІВ ТА ТРАДИЦІЙ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ 

ХАРКІВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені Семена Кузнеця 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ 
 Документ про освіту з додатком (оригінал та копія),  

 Екзаменаційний лист єдиного вступного іспиту з інозе-
мної мови (оригінал та копія) та результати іспиту,  

 4 фотокартки розміром 3х4,  

 Паспорт (оригінал та копія),  

 Ідентифікаційний код (копія), 

 Для юнаків, які поступають на денну форму навчання,  
копія приписного свідоцтва (копія військового квитка) 

ВСТУПНІ ІСПИТИ: 
 фахове випробування 

 єдиний вступний іспит з іноземної мови 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ 

магістр (денне) - 1,4 роки 

магістр (заочне) - 1,4 роки 

Кафедра соціальної економіки: 
Адреса: головний корпус 2-й поверх, каб. 217, 

Тел.: (057) 702-12-87, 068-72-87-707, 
Cайт кафедри - http://www.kafesn.hneu.edu.ua 

Facebook:  Экономика и социальные науки 

Instagram: kaf.eisn_khneu               

СТУДЕНТИ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ: 

 набувати знання та високу професійну 
кваліфікацію; 

 проводити науково-дослідну роботу, 
результати якої публікуються у 
фахових збірниках наукових робіт; 
•використовувати сучасну 

комп'ютеризовану бібліотеку з 
репозитарієм Всесвітнього Банку та 
комп’ютерні класи з доступом до сеті 
Інтернет; 

 удосконалювати знання 
англійської мови за допомогою 
програми BEC (Business English 

Certificates); 

 отримати 
український та 
європейський диплом за 
результатами навчання 
на магістратурі (диплом 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. 
Харків, та диплом 
польського університету 
Суспільної академії наук, м. Краків); 

 отримати міжнародну наукову ступінь 
доктора філософії (PhD) під подвійним 

керівництвом 
вчених ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця 
та 
університетів-
партнерів; 
 to study in 
a foreign 
languages; 
 проходити 

безперервну комп`ютерну підготовку 
на бакалавраті і магістратурі 
(навчатися в   Microsoft IT-Академії, 
Центрі компетенцій компанії IBM з 
отриманням міжнародних професійних 
сертифікатів) 

КАФЕДРА  
СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Деканат факультету економіки і права: 
Адреса: другий навчальний корпус, каб.45-47 

Часи роботи: з 9.00 до 16.00, 
E-mail: dekep@hneu.edu.ua  

тел. (057) 702-05-47 



 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» 

МИ ГОТУЄМО КОМПЕТЕНТНИХ 
ФАХІВЦІВ З КРЕАТИВНИМ  

МИСЛЕННЯМ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ 
МИСТЕЦТВОМ УПРАВЛІННЯ 

ЛЮДЬМИ 

 
Роботодавцям завжди потрібні 

професіонали, що відповідають високим 
вимогам: 
 вища профільна освіта у сфері 

управління персоналом; 
 відмінні аналітичні здібності,  

комунікабельність, креативність, 
цілеспрямованість, системне мислення. 

 
САМЕ ТОМУ НАША ПРОГРАМА—ЦЕ: 

 висока затребуваність та престиж; 

 кар’єрні можливості; 

 цікава творча робота; 

 універсальність використання 
отриманих знань та сформованих 
компетентностей; 

 можливість отримати український та 
європейський диплом за спеціальністю. 

ВИСОКУ ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ 
ГАРАНТУЮТЬ: 

 ТРАДИЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ та ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ОСВІТИ; 

 РІВЕНЬ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ — доктори 
та кандидати економічних наук, професори 
та доценти, провідні фахівці підприємств; 

 РАЦІОНАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ ТЕОРІЇ ТА 
ПРАКТИКИ —  стажування у провідних 
компаніях країни, завдяки чому студенти 
опановують фахові компетенції; 

 СУЧАСНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАННЯ — підготовка високопрофесійного 
економіста за допомогою тренінгів, 
конференцій та семінарів. 

СЛУХАЧІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ ВІ-
ТЧИЗНЯНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИ-

ПЛОМ: 
Кафедра соціальної економіки співпра-

цює з польським університетом Суспільна Ака-
демія наук, одним з найбільш затребува-
них університетів 
Польщі, який має 
відділення в США, 
Лондоні та інших 
європейських краї-
нах.  

За результата-
ми навчання випус-
кники програми 
“Управління пер-
соналом та еконо-
міка праці” мають 
можливість отрима-
ти два дипломи: ди-
плом ХНЕУ ім. С. Ку-
знеця, м. Харків, та 
диплом польського 
університету Суспі-
льної академії наук, 
м. Краків. 

ЧОМУ ВАРТО НАВЧАТИСЬ У НАС? 

 Багаторічний досвід; 

 Можливість отримати два дипломи; 

 Заняття та тренінги проводяться ви-
кладачами відомих вітчизняних, 

польських, 
французь-
ких, авст-
рійських 
універси-
тетів; 

 Роз-
виваємо 

інтереси студентів; 

 Широкий вибір поїздок закордон 
 
 

ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗДІЙСНЮЄ КАФЕДРА 
СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

факультету  економіки і права 

Кафедру очолює:  
доктор економічних наук,  
професор  
Назарова Галина Валентинівна  

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 Соціальна економіка; 

 Глобальна економіка 

 Стратегічне управління; 

 HR менеджмент; 

 Облік і аналіз персоналу; 

 Розвиток персоналу; 

 Креативна економіка та менеджмент; 

 Кадрова безпека. 
 

Випускники освітньої програми  
за результатами навчання 

формують компетентності фахівця в управлін-
ській, аналітичній, правовій, соціально-
психологічній сферах діяльності та можуть 
працювати: 

 керівниками різних ланок системи управ-
ління, 

 фахівцями та HR-менеджерами департаме-
нту управління персоналом підприємств 
усіх форм власності, науково-дослідних ін-
ститутів, вищих навчальних закладів і адмі-
ністративно-територіальних одиниць дер-
жавного управління, 

 рекрутерами у відповідних рекрутингових 
агентствах тощо. 

 ПАРТНЕРАМИ ПРОГРАМИ Є: 
     центри зайнятості, вищі навчальні закла-
ди, місцеві органи виконавчої влади, фінан-
сові установи, промислові підприємства, дер-
жавні та приватні установи і  організації різ-
них галузей економіки.  

 
 

 

 

МИ НАВЧАЄМО МИСЛИТИ, РОЗВИВАТИСЯ, ПРАЦЮВАТИ 


