
Кафедра
Підприємництва 

та бізнес-адміністрування –

твій шлях до успішного майбутнього!



Наші спеціальності 

СпеціальністьРівень
навчання

Бакалавр Економіка та 
організація бізнесу 

076 Підприємництво, 
торгівля та 

біржова діяльність 

Магістр 

073 Менеджмент Бізнес-адміністрування

Підприємництво, 
торгівля та 

біржова діяльність

076 Підприємництво, 
торгівля та 

біржова діяльність 

Освітня програма



Переваги навчання на кафедрі ПБА

Потужний потенціал 
професорсько-
викладацького 

складу

Удосконалене 
віртуальне 
навчальння

(MS Teams, Zoom, 
on-line чати)

Унікальне середовище 
спілкування успішних 

людей
(проведення майстер-класів 
провідними спеціалістами)

Широкий вибір 
профільних 
дисциплін

Стажування у 
міжнародних 

компаніях

Можливість 
створити власний 

start-up ще в 
Університеті

Можливість брати участь у 
міжнародних грантах та 

проектах, Business-Incubator
& Student Business Association

Можливість 
навчатися в 
закордонних  

університетах-
партнерах

Залучення студентів 
до науково-

дослідницької 
роботи 

Співробітництво з 
провідними 

вітчизняними 
підприємствами

Широкі можливості 
подальшого 

працевлаштування

Індивідуальний 
підхід до кожного 

студента



Ти – майбутній підприємець!

Підприємець - творча та вольова особистість, що 
використовує свої лідерські якості, капітал та інші 
ресурси для створення і ведення бізнесу з метою
задоволення потреб людей та отримання вигоди. 

Підприємець пропонує людям нові товари і послуги. 
Його діяльність завжди пов’язана з ризиком, але у разі 
успіху він отримує значні доходи, підвищення репутації 
і повагу у суспільстві. Створення власного бізнесу 
передбачає відповіді на такі питання:

Що 
зробити 

для людей?

Як зробити 
це краще 
за інших? 

Скільки це 
коштує?

Де узяти
стартовий 

капітал?

З ким 
об’єднати
зусилля?

Чи буде 
це вигідно?

Поєднання підприємницьких здібностей та економічних 
знань – шлях до успіху і визнання!



Що ти будеш вивчати? 

Електронний 
бізнес

Міжнародний
бізнес

Корпоративний
бізнес

Start-up:
від створення 
до реалізації

HR-стратегія

Бізнес-процеси
у підприємництві

Економіко-організаційні 
основи бізнесу

Державні та муніципальні
фінанси для бізнесу

Оптимізаційні методи
і моделі у бізнесі

Організація і
технологія 

біржових торгів
Сучасні методи 

у бізнес-плануванні
Бізнес-аналітика 
та моделювання

Обґрунтування
підприємницьких

рішень та оцінка бізнес-ризиків

Стратегія бізнесу



Співробітництво з провідними 
вітчизняними підприємствами

В рамках практичної підготовки проводяться екскурсії та виїзні заняття на торгівельні, промислові, 
посередницькі підприємства, банки, страхові компанії, консалтингові установи

Porezka.net RS Engineering Центр co-working



Унікальне середовище спілкування 
з  успішними людьми

До проведення майстер-класів, викладання спеціалізованих дисциплін долучаються провідні аналітики. 
Прогресивні підходи до навчання дозволяють студентам оволодіти методами та інструментами здійснення 

електронної комерції та технологіями організації бізнесу

Зустріч із представниками
SENATE troubleshooting group

Охрімович Аліною та Рискаль Ориною

Практикум «Створення
первісного капіталу» від

Сергія Івагло

Зустріч з представником 
міжнародної компанії «COCA-
COLA HELLENIC BOTTLING 

COMPANY» Михайлом Бугаєвим



Наші студенти - переможці Всеукраїнського конкурсу 
кваліфікаційних робіт 



Студентські стипендії 

Шкурупій Катерина

Іменна стипендія
Президента України

Шкурупій Катерина та Мартем’янова Тетяна 

Стипендія Харківського міського голови
«Обдарованість»



Студенська бізнес-асоціація
Основна мета SBA - особистісний розвиток і реалізація проектів у рамках 

нашого міста і країни в цілому. Основні завдання SBA: формування та 
реалізація різних проектів; отримання професійних навичок у створенні 

власних бізнес-проектів та ідей; отримання навичок щодо успішної реалізації 
проектів та заходів. 



Наші міжнародні партнери

Університет Люм’єр, Ліон – 2 (Франція) Techniсal University of Ostrava (Чехія)

University of Insubria (Італія)

Завдяки співробітництву з 
університетами європейських 
країн, наші студенти мають 
можливість стажуватися, 

отримуючи цінний 
міжнародний досвід.



Наукові зв’язки кафедри
Університет Люм’єр, 

Ліон – 2 (Франція)
Університет Техасу, 

Арлінгтон (США) 

Techniсal University of Ostrava
(Чехія)

University of Insubria
(Італія)



Міжнародний студентський рух Enactus

Серед проектів можна виділити такі 
як: “Територія підприємництва” , 

“Університет дружній до сім’ ї” 
“Міні паркова зона Узвіз ім.Весніна” та ін.

Наші студенти беруть активну 
участь у міжнародному русі
Enactus та задіяні у різних 

цікавих проектах та змаганнях, 
що влаштовуються в межах Проекту.



Студенти України та Чехії 
2 тижні стажувалися на 

економічному факультеті 
Університету Інсумбрії (Італія).

Стажування передбачало лекції, 
семінари та практичні 

заняття, а також відвідування 
італійських компаній BiesSse та 

Mosaїque.
У результаті розроблені бізнес-
плани виходу цих компаній на 

ринки Чехії та України.

Міжнародний проєкт: 
Університет Інсумбрії, технічний остравський Університет та 

Харківський національний Університет 



Проєкт «Бізнес-інкубатор» PAUCI

Переможці конкурсу бізнес-ідей відвідали підприємства
Польщі для ознайомлення з практикою  ведення бізнесу.

Проект за підтримки Міжнародної організації
«Фонд польсько-українського співробітництва ПАУСІ». 



Міжнародний проєкт «Підприємницький університет»
«Підприємницький університет» — ініціатива, що має на меті створення підприємницьких університетів в Україні, тобто 

університетів з потужною культурою підприємництва і стартап-інфраструктурою. З вересня 2020 року в 76 університетах 
розпочався курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами». Ініціатива реалізується мережею стартап-
інкубаторів YEP спільно з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України, Українським 

фондом стартапів, за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». 



Місця вистачить всім



Студентське життя у позаурочний час



Спортивне життя наших студентів 



Конкурси краси між факультетами



Перспективи працевлаштування 

Власний бізнес Будівельні  компанії

Органи місцевого самоврядування Великі корпорації



Робота за спеціальністю
Основні посади, які можуть обіймати фахівці

посади державних службовців місцевих державних адміністрацій: спеціаліст II
категорії, спеціаліст;
посади державних службовців, що мають наскрізний характер: спеціаліст II категорії
з питань кадрової роботи та державної служби (в органах виконавчої влади);
посади державних службовців - функції помічників керівників;
посади радників, консультантів-секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів
виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів
виконавчих органів сільських, селищних рад, спеціаліст відділу економічної безпеки,
економіст, спеціаліст з торгівлі цінними паперами, спеціаліст з оцінки ризику, спеціаліст
відділу управління ризиком, економіст, менеджер зі страхування, провідний спеціаліст,
спеціаліст, директор філії (представництва), провідний менеджер, оцінювач ризиків
(андеррайтер), провідний оцінювач ризиків (провідний андеррайтер), начальник відділу,
провідний брокер, брокер, дилери, технічні та торговельні представники



Наші кращі випускники

провідний фахівець
з розвитку потенціалу 

Coca-Cola HBC

директор
Baobab Ecoworking

заступник 
головного бухгалтера 

з оподаткування
ТОВ "ХАРКІВГАЗЗБУТ"

Фінансовий директор 
ТОВ "Країна професій"

Приватний підприємець
Агросектор



Наші контакти 

м. Харків, 
ст. м. «Архітектора Бекетова», 

вул. Маршала Бажанова, 17, 
центральний корпус, 

4 поверх, ауд. 423, 425,
тел. (057) 707-32 – 41


