
Спеціальність ЕКОНОМІКА

ОП: Економіка сертифікатна карта освітньої програми

Що ябуду
знати?

Які
навички

отримаю?

* комунікації

*лідерства

*організації бізнесу

*прийняття
управлінськихрішень

закономірності функціонування сучасної ринковоїекономіки, 
механізми прийняття раціональних рішень як в освітній, так  і 
в підприємницькійдіяльності

Де я зможу реалізуватисебе?
*критичного аналізу

-у державних та приватнихбізнес-структурах;

- практикувати освітню та наукову діяльність у
закладах середньої та професійно-технічноїосвіти;

- займати посади економіста, менеджера,
адміністратора, керівника і фахівця відділів
навчання та розвиткуперсоналу

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди



Спеціальність ЕКОНОМІКА

Що ябуду  
знати?

Якінавички  
отримаю?

ОП: Економіка, управління та право
економічне і правове управління організації,
ведення та захисту
бізнесу
*обробка,актуалізація
державних НПА веденнябізнесу

* розробка внутрішніх правових  
норм длябізнес-структур

*організація, ведення,  
управління бізнесом

Де я зможу реалізуватисебе?

адміністративно-господарська та комерційна  
діяльність

регулювання та контроль у сферібізнесу

реалізаціяінноваційних та інвестиційнихпроектів у  
різних сферахгосподарства

Харківський національний педагогічний  
університет імені Г.С.Сковороди



Викладання дисциплін забезпечують 

кафедриекономічної  теорії, фінансів і обліку; 

англійськоїфілології

БЛОК дисциплін вільного вибору студентів

циклупрофесійної підготовки

освітньогорівняБАКАЛАВР

Харківського  національного

педагогічного

університету іменіГ.С.Сковороди

Individual Entrepreneur
(Індивідуальне підприємництво)



Individual Entrepreneur



ПЕРШИЙ РІКНАВЧАННЯ

•Ключовим  
фактором  
розвиткусучасної  
економіки є  
знання,  
зосереджені в  
людському  
капіталі, та
інформаційне  
середовище

ЕКОНОМІКА  
ЗНАНЬ

•Які сучасні  
тенденції та
особливостісфери
освіти, таякі
практичнінавички  
необхідні в
ситуаціях
прийняттярішень  
на ринку освітніх  
послуг?

ЕКОНОМІКАОСВІТНІХ  
ПОСЛУГ

•Чи завжди намвистачає  
знань для зважених  
фінансових рішеньта
фінансової мудрості?Адже
світ фінансів поважає  
добре освічених і без  
аналітики не обійтися,  
якщо хочеш стати  
фінансовонезалежним!

ОСНОВИ  
ФІНАНСОВОЇ  
ГРАМОТНОСТІ

•Економічнаповедінка  
людини далеко не  
раціональна (доречі,
доведеноНобелівським
лауреатом). Як самомуне
потрапити в пасткуфреймів,
та якпередбачити
поведінку економічних  
агентів, від яких залежить  
твій фінансовийдобробут.

ПОВЕДІНКОВА  
ЕКОНОМІКА

Individual Entrepreneur



ПЕРШИЙ РІКНАВЧАННЯ

•Які формионлайн-
освіти сьогодні
користуються попитом,
як створити та  
супроводжувати  
власнийсайт,
особливості сприйняття
інформації в Інтернеті -
на ці та інші питання Ви
отримаєтевичерпні
відповіді

ВІРТУАЛЬНАОСВІТА

ПІДПРИЄМНИЦТВО  
ЯК СПОСІБ  

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

•Хто такийпідприємець?

•Як знайти місце наринку?

•Як оцінити інвестиціїта  
прибуток?

•Життєвийцикл
підприємства та як  
досягнути розквіту. -
Досвід відомих та  
успішних підприємців  
Вам незавадить!

• Державна реєстрація  
підприємства

• Форми веденнябізнесу
та йогооподаткування

• Договірна діяльність

• Аспекти трудовогоправа

ЮРИДИЧНІАСПЕКТИ  
ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Individual Entrepreneur



ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ

•Курсмотивації  
на лідерство,  
командо-
утворення,
авторитет та  
впливовість,  
тайм-
менеджменту,  
основ
комунікації з
клієнтами

СТАРТАП–
ВЛАСНА  

СПРАВА В  
УКРАЇНІ

•Усінеобхідні  
моделі
комунікації

англійськоюу  
робочих
ситуаціях;
ключова
бізнес-лексика  
та елементи  
граматики

АНГЛІЙСЬКА УБІЗНЕС-
СЕРЕДОВИЩІ •Для успішного ведення  

бізнесу не достатньо  
мати товар (послугу)на  
продаж. Навчіться  
створювати враження  
навколо нього,станьте
режисером цихвражень,  
персоналізуйте продаж  
своєї неповторної
послуги!

ЕКОНОМІКА  
ВРАЖЕНЬ

•Інноваційні підходи
перевернуть ваше уявлення не
тільки про маркетингна
підприємстві, аледопоможуть
створити власний блакитний
океан та виходити з жорсткої
цінової конкуренції.ГОЛОВНЕ
– ВИ НАВЧИТЕСЯрозробляти і
продаватиПРОПОЗИЦІЮ  
ЦІННОСТІ дляклієнта

ПРОДАЖПРОПОЗИЦІЇ  
ЦІННОСТІ

Individual Entrepreneur



ТРЕТІЙ РІК НАВЧАННЯ

•Чому однікраїни,
підприємства або ж  
люди стаютьфінансово  
успішними,а інші – ні?
Якими єзагальні
принципи управління  
фінансами, які  
визначають успіх? Що  
треба врахувати,маючи  
бізнес-ідею?
УПРАВЛІННЯ ВЛАСНОЮ

СПРАВОЮ: ОСНОВИ  
ФІНАНСОВОГО  
МЕНЕДЖМЕНТУ

•Це новапарадигма
управління
організаціями, що  
допоможеоволодіти  
інструментами
ефективного  
керування.
Прагматичні
інструменти ТО–
процеси мислення.

УПРАВЛІННЯВЛАСНОЮ  
СПРАВОЮ: ТЕОРІЯ  

ОБМЕЖЕНЬ

•Ви маєте  
можливість
отриматизнання
тавміння,
необхідні для  
запускувласного  
соціального
бізнесу чиучасті
усоціальних  
проектах.

СОЦІАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО

•На основі професійних  
знань, які ви здобували  
протягом 4-х років  
навчання в університеті  
за своєю спеціальністю,  
в “лабораторїїпрофесій”  
ми побудуємо
прагматичнумодель  
найкращого їх  
застосування.

ТРЕНІНГЗ
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ

Individual Entrepreneur



РЕЗУЛЬТАТ:

Ви знаєте як влаштований сучасний ринок освітніх послуг, розумієте роль

людського капіталу в розвитку країни та ваше професійнепризначення

Ви фінансово обізнані, володієте принципами раціональної

поведінки, знаєте як і не боїтеся започаткувативласну

справу, щоб просувати свій унікальний продукт, надавати  

освітню послугу, що точно буде користуватися попитом

Ви ініціативні, маєте навички лідера, організатора, вільно володієте культурою

спілкування та роботи у команді

Вам відомі сучасні інструменти теорії  

обмежень, ви покладаєтесь на процеси  

мислення та вміння аналізувати фінансові  

процеси

Ви вмієте та маєте навички найкращої реалізації

своїх талантів, професійних здібностей на ниві  

тьюторськоїдіяльності

Individual Entrepreneur


