
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
«УПРАВЛІННЯ 

СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЄКТАМИ» 

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 

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 

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) 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА 

КАФЕДРА «СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ» 

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 



 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

«УПРАВЛІННЯ 
СОЦІАЛЬНИМИ 
ПРОЕКТАМИ» 

МИ ГОТУЄМО КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ З 
КРЕАТИВНИМ  МИСЛЕННЯМ, ЯКІ УСВІДОМЛЮЮТЬ РОЛЬ ТА 

ЗНАЧУЩІСТЬ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
ПРОЦЕСІ ПОБУДОВИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ОРГАНАМИ 

ВЛАДИ  ТА ГРОМАДЯНСЬКИМ 
СУСПІЛЬСТВОМ 

 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ 

ВИПУСКНИКИ ПРОГРАМИ: 
 

 Визначають цілі, задачі і місії проекту; 

 Формують змістовну частину проекту; 

 Визначають необхідність у спеціалістах для 
проекту і для консультування; 

 Часовий континуум підготовки проекту і його 
впровадження; 

 Можливості подальшого розвитку проекту; 

 Ефективність витрат соціального проекту; 

 Формують проектну культуру; 

 Творчо вирішують завдання процесу 
управління проектами; 

 Долучають до проектної діяльності органи 
прийняття рішень у соціальній сфері; 

 Проводять спеціальні заходи. 

 

В РАМКАХ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ВИКОРИСТО-
ВУЮТЬСЯ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 

 Тренінги; 

 Виконання творчих завдань; 

 Дискусії; 

 Демократичні семінари; 

 Ділові, рольові та імітаційні ігри; 

 Конференції, вебінари; 

 Створення та реалізація соціальних про-
ектів 

соціальні проекти-переможці конкур-
сів: 

 Тролейбус щастя; 

 Енергоефективні школи; 

 Країна дитячих мрій; 

 Біоетика; 

 Нова генерація; 

 Взаєморозуміння; 

 Телефон довіри для всіх; 

 День вуличної музики; 

 здорова вагітність—здорові діти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИ ДОПОМОЖЕМО ВАМ РЕАЛІЗУВАТИ ВАШ 
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ!! 

 

 

ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗДІЙСНЮЄ КАФЕДРА  

соціальної економіки 

факультету  економіки і права 

Кафедру очолює:  
доктор економічних наук,  
професор  
Назарова Галина Валентинівна  

 

ДИСЦИПЛІНИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИКЛ: 
 Соціальна економіка та політика; 

 Метологія науково-освітніх досліджень в соціаль-
ній сфері; 

 Менеджмент у соціальній сфері; 

 Міжнародні соціальні інституції та програми; 

 Соціальне проектування; 

 Соціальний захист та соціальне страхування; 

 Соціальні комунікації; 

 Креативна економіка та менеджмент 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНИХ НА-
УК ГОТУЄ: 

   бакалаврів за програмою “Управління соціаль-
ною сферою”; 

  магістрів за програмою: “Управління соціальни-
ми проектами”; 

  співпрацює з за-
требуваним поль-
ським університе-
том Суспільна ака-
демія наук та на-
дає можливість 
отримати вітчизня-
ний та європейсь-
кий диплом  

 

 

 

УСІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ МАЮТЬ ПРАВО НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 


