
Харківський національний  

економічний університет  

імені Семена Кузнеця 

Викладацький склад кафедри менеджменту 
та бізнесу сформований з високоосвічених 
фахівців, які мають наукові ступені 
кандидата і доктора наук, значний 
практичний та науковий досвід роботи, що 
дає їм змогу ефективно керувати науковою 
роботою студентів, виконувати значний 
обсяг навчально-методичної роботи тощо.  

Кафедра здійснює підготовку студентів 
англійською мовою, а також співпрацює 
із закордонними університетами в 
сфері освіти і науки. 

Про кафедру менеджменту та 

бізнесу 

Спеціальність  
028 

"Менеджмент 
соціокультурної 

діяльності" 

Магістерська  програма 
«Подієвий менеджмент 

(Event management)» 

Кафедра менеджменту та 

бізнесу 

61166, м. Харків, пр. Науки, 9а 

Науково-бібліотечний корпус,  

7 поверх, ауд. 703. 

 

 

www.facebook.com/mba.hneu 

e-mail: mba.vstup@gmail.com  

www.kmib-hneu.com 

Телефон гаранта програми: 

Близнюк Тетяна Павлівна 

+38 (050) 534–68–13  

(Viber, Telegram, WhatsApp). 

Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця 

 
Факультет менеджменту і маркетингу 

 
Кафедра менеджменту та бізнесу 

mailto:mba.vstup@gmail.com


Магістерська програма  

«Подієвий менеджмент» 

• Ви хочете стати справжнім фахівцем з 

організації заходів, освоїти актуальну і 

затребувану професію event-

менеджера?  

• Ви хочете знати, як грамотно 

організувати конференцію, виставку, 

спортивні змагання, незвичайний 

корпоратив та інші заходи? 

•  Всі необхідні знання та навички Ви 

отримаєте у нас на програмі «Івент 

менеджмент». 

Термін навчання: 1 рік 4 місяці 

Форма навчання: денна або заочна 

Мова навчання: українська або 

англійська 

• набуття практичних навичок  проектува

ння заходів у сфері PR, корпоративної 

культури, бізнес-подій, виставкової 

діяльності тощо. 

• отримання престижної затребуваної 

професії; 

• розширення кола знайомств; 

• можливість розкрити свої креативні 

здібності; 

• висока заробітна плата; 

• можливість займатись улюбленої 

справою. 

 

 

 Ораторське мистецтво та 

спічрайтинг; 

 Івент-менеджмент; 

 Івент-маркетинг; 

 Соціальні проєкти та волонтерство; 

 Етика ділового спілкування; 

 Менеджмент організацій. 

 

• власником event-агенції; 

• керівник event-агенції чи профільного 

підрозділу: 

• event-менеджер; 

• менеджер з реклами; 

• PR-менеджер; 

• бренд-менеджер; 

• спеціалістом з організації заходів. 

Основні навчальні 

дисципліни: 

Особливості та 

переваги програми: 

Ким Ви зможете працювати? 

На бюджет:  

фаховий іспит у ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

На контракт:  

мотиваційний лист 

 

Умови вступу 


