
 
Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет Факультет управління та бізнесу 

Кафедра «Економіки і підприємництва» 

здійснює підготовку бакалаврів і магістрів 

в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 

за спеціальністю 051 «Економіка» 

Ліцензійний обсяг: денна форма навчання – 50 місць; 

заочна форма навчання – 30 місць. 
Максимальна кількість бюджетних місць на денну форму навчання – 8. 

Термін навчання: 

 за ступенем вищої освіти «Бакалавр» за денною та заочною формою навчання 

3 роки 10 місяців; 

 за ступенем вищої освіти «Магістр»  1 рік 4 місяці (за денною і заочною формами 

навчання). 

Спеціальність «Економіка», освітньо-професійна програма «Економіка» охоплює 

всі етапи створення та функціонування підприємства – від підготовки та оформлення 

необхідних документів до ефективного функціонування підприємства. 

Фахівець у галузі Економіки може виконувати функції економіста, бухгалтера, 

менеджера і керівника відповідних служб на підприємствах, у корпораціях, організаціях 

й установах – скрізь, де потрібно вміти будувати ділові стратегії і поточні плани, а також 

організовувати їх здійснення на практиці, керувати економічними процесами та 

координувати роботу виконавців. 

Освітньо-професійна програма підготовки включає дисципліни циклів 

загальноосвітньої, гуманітарної, фундаментальної підготовки, а також професійного та 

практичного циклу, а саме: національна економіка, соціальна економіка, регіональна 

економіка, економіка галузевих комплексів, економіка автомобільного транспорту, 

економіка праці і соціально-трудові відносини, прогнозування соціально-економічних 

процесів, організація виробництва, аналіз господарської діяльності, економічна 

діагностика, інвестування, гроші і кредит, фінанси, проектний аналіз, бухгалтерський 

облік, аудит, обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, планування і 

контроль на підприємстві, маркетинг, менеджмент, стратегічне управління 

підприємством, економічна безпека, інноваційний розвиток підприємства, державне 

регулювання економіки. 

Техніко-економічна та переддипломна практики проходять на провідних 

підприємствах м. Харкова та області. У відповідності до міжнародних договорів та угод 

студенти мають можливість проходити практику та стажування за кордоном на 

провідних підприємствах та у ВНЗ країн Європейського Союзу (Польща, Чехія, 

Німеччина, Словаччина, Болгарія, Португалія, Литва, Фінляндія, Норвегія та інших), 

а також у Великобританії. 

Студенти беруть активну участь у науковій роботі, про що свідчить велика 

кількість перемог у Всеукраїнських олімпіадах з економічних дисциплін, 

Всеукраїнському й Харківському регіональному конкурсах студентських наукових робіт 

з гуманітарних наук, Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів ЗВО зі 

спеціальності «Економіки і підприємництва». 

 



Багаторічний досвід підготовки економістів гарантує високий рівень 

професіоналізму випускників, що підтверджується успішним працевлаштуванням у 

провідних вітчизняних і зарубіжних компаніях. 

Випускники працюють на різних посадах у комерційних фірмах, промислових 

підприємствах та державних установах; спеціалістами та керівниками економічних 

служб банків, страхових та лізингових компаній; фахівцями з економічних питань в 

органах влади та місцевого самоврядування. 

Додаткова інформація. 

Усі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. Гуртожиток має буфет та 

комп’ютерний клас з безкоштовним Інтернетом. 

За бажанням студенти можуть пройти військову підготовку на базі військових 

університетів м. Харкова. В університеті існують різноманітні спортивні секції, гуртки 

художньої самодіяльності та інші культурні й творчі напрями студентського дозвілля і 

відпочинку. 

У процесі навчання студенти мають можливість отримати паралельну освіту у 

Лодзинській Політехніці (м. Лодзь, Польща) та у Державному університеті Миколаса 

Ромериса (м. Вільнюс, Литва). 

Після закінчення університету студенти одержують диплом міжнародного зразка. 

Умови вступу на перший курс навчання (бакалаврський рівень) 

Конкурсний відбір у 2023 році на бюджетну та контрактну форму навчання 

здійснюється за результатами: 

1) національного мультипредметного тесту з трьох предметів (НМТ): української 

мови, математики та предмету вільного вибору (історія України, іноземна мова, фізика, 

хімія, біологія); 

2) мотиваційного листа. 

 

Якщо Ви активна і цілеспрямована людина, якщо Ви бажаєте бути впевненим  

у своєму майбутньому – ми допоможемо Вам стати успішним професіоналом  

з економічної діяльності! 
 

Інформацію про правила прийому у 2023 році можна отримати у приймальній комісії ХНАДУ, яка 

здійснює допомогу і консультування з питань вступу з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 в 

телефонному режимі та за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1YV_2gQszRz2T2LeGg9Ra- 

JYnWidpcYRogdQKXQY434E/viewform?edit_requested=true 

Контактні телефони: 

завідувача кафедри «Економіки і підприємництва» 

Дмитрієва Оксана Іллівна (063) 353-79-98; 

відповідальний секретар приймальної комісії 

Мордовцев Олександр Сергійович (050) 401-14-79 (Viber, Telegram) 

 

  Сайт: https://fmab.khadi.kharkov.ua/kafedri/ekonomiki-i-pidprijemnictva/abiturijentu/ 

E-mail: ekonom_pred@ukr.net 

Соціальні мережі: https://www.facebook.com/kafEiP  

https://instagram.com/eip_khnadu?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

Адреса університету: 61002, Харків-ДСП, вул. Ярослава Мудрого, 25 (ст. метро «Пушкінська»). 

Телефони приймальної комісії: +38 (066) 578-44-43, +38 (050) 148-73-55 

Сайт: https://fmab.khadi.kharkov.ua/kafedri/ekonomiki-i-pidprijemnictva/  

E-mail: acmordov@gmail.com 
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