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Дорогі друзі! 

Вибір професії – дуже відповідальна справа. Потрібно зважати на власні інтереси 
та здібності, попит окремих роботодавців і стан зайнятості в країні в цілому, а головне 
– на перспективи професії у майбутньому. Свої поради з цього приводу абітурієнтам 
дають шкільні вчителі, батьки, друзі і просто знайомі. А ще є засоби масової інформації, 
Інтернет і соціальні мережі. Як прийняти правильне рішення? 

Спробуємо допомогти вам і відповісти на запитання, які найчастіше ставлять 
абітурієнти освітньої програми «Бізнес-економіка» НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

 
 
Що означає «Бізнес-економіка»? 
Які бізнес-економісти потрібні в Україні? 
У чому переваги підготовки бізнес-економістів у НЮУ? 
Чи акредитована освітня програма «Бізнес-економіка»? 
Які навчальні дисципліни я буду вивчати в бакалавраті? 
Які економічні та управлінські навчальні дисципліни я зможу обрати для вивчення 
самостійно? 
Які юридичні навчальні дисципліни я буду вивчати? 
Які освітні технології, методи та форми навчання застосовуються? 
Якою навчально-методичною літературою я буду забезпечений? 
Як працює Наукова бібліотека університету? 
Що таке АСУ навчальним процесом? 
Як буде організована практична підготовка студентів? 
Чи є можливість пройти стажування у міжнародних компаніях?  
Яку підтримку студентам у працевлаштуванні надає Університет? 

За якими критеріями призначається стипендія? 

Якою є вартість навчання за контрактом? 
Чи можна навчатись на сертифікатних освітніх програмах НЮУ? 
На якому факультеті я буду навчатися? 

Хто очолює господарсько-правовий факультет? 
Хто є  гарантом освітньої програми «Бізнес-економіка»? 
Хто – мої майбутні викладачі? 
У якому навчальному корпусі я буду навчатися? 
Яким є графік навчального процесу? 
У якому студентському гуртожитку (готелі) я буду проживати? 
Як я зможу організувати свій вільний час у НЮУ? 
Контакти освітньої програми «Бізнес-економіка» 
Інформаційна підтримка програми у Facebook 
 

Отже, знайомимося з освітньою програмою. 
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Що означає «Бізнес-економіка»? 
«Бізнес-економіка» (Business Economics) є стратегічним напрямом економічної 

освіти, який користується особливим попитом у розвинених країнах (США, Канада, 
Велика Британія, Нідерланди, Данія, Австралія та ін.). У США ще в 1959 р. створено 
Національну асоціацію бізнес-економіки. А за оцінками Бюро статистики праці США, 
попит на бізнес-економістів за 2012-2022 рр. зросте приблизно на 14 %. 

У чому причина? Бізнес-економіка виходить за межі як традиційної економіки, так 
і дисциплін, що вивчають бізнес. Натомість об’єднує теоретичний аналіз економіки з 
практичними аспектами підприємництва, дає можливість усвідомити перспективи 
бізнесу, краще зрозуміти стандартні ділові практики (оптимізацію витрат, одержання 
прибутку, убезпечення бізнесу та ін.), прийняти ефективне бізнес-рішення.  

Закордонні університетські освітні програми Business Economics орієнтуються на 
формування кар’єри студентів у галузі організацій та ринків, міжнародного бізнесу, 
бізнес-стратегування, корпоративних фінансів, корпоративного управління, 
взаємовідносин бізнесу та уряду.  

4 лютого 2020 р. у редакції журналу «Економічна теорія та право» (засновник і 
видавець – НЮУ імені Ярослава Мудрого) відбувся загальнонаціональний круглий стіл 
«КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА» («BUSINESS 
ECONOMICS»): ДОСВІД ЗАКОРДОННИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В 
УКРАЇНІ».  Провідні викладачі українських університетів висловили свої думки щодо 
підготовки фахівців за освітньою програмою «Бізнес-економіка». 

Матеріали опубліковано у журналі, № 1(40) 2020: 
http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/162-199.pdf 

 
Які бізнес-економісти потрібні в Україні? 

Сучасний  бізнес (малий, середній, великий) потребує фахівців із новими 
підходами до розв’язання економічних проблем, навичками розроблення і втілення 
економічних стратегій на різних рівнях господарювання, тобто бізнес-економістів. 
Актуальними професіями найближчого майбутнього будуть: економіст-аналітик, 
бізнес-консультант, форсайтер, цифровий економіст, фінансовий економіст, економіст-
конкурентолог, експерт із питань фінансово-економічної безпеки, керівник бізнес-
проектів, оглядач з економічних питань у ділових ЗМІ та ін. 

 
У чому переваги підготовки бізнес-економістів у НЮУ? 

НЮУ імені Ярослава Мудрого пропонує абітурієнтам унікальну можливість 
здобути сучасну економічну освіту з поглибленим вивченням: 

1) права. Ми виходимо з того, що розвиток сучасного бізнесу відбувається у 
доволі динамічному правовому середовищі. Юристи-практики стверджують, що кожне 
управлінське рішення повинно базуватися на знанні права, бути юридично 
оформленим у вигляді наказу, розпорядження, доручення та узгоджене з чинним 
законодавством. Відсутність правових знань у економістів чи менеджерів або відверте 
ігнорування права (законодавства) є однією з причин банкрутств бізнес-організацій.  
Однак і правове середовище бізнесу наповнене ризиками. Будь-хто з підприємців 
підтвердить, наскільки невпевнено почувається бізнес в умовах нестабільності 
законодавства (т.зв. регуляторних правових ризиків), або коли останнє суперечить 
вимогам суспільства, або якщо законодавство тільки розробляється і містить значні 
прогалини.  

Як діяти бізнесу? Досвідчені управлінці вже усвідомили необхідність 
розроблення корпоративних правових стратегій, застосування різноманітних 
юридичних інструментів зниження бізнес-ризиків і створення конкурентних переваг 
бізнес-організацій. Але для цього потрібні юридичні знання. Такі перспективи 

http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/162-199.pdf
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підготовки економістів дає тільки НЮУ, який є всеукраїнським лідером із підготовки 
правознавців для всіх сфер як національної, так і міжнародної юридичної практики. 
Науково-навчальний потенціал університету відкриває широкі перспективи 
спілкування з провідними юристами – викладачами і практиками, участі у спільних зі 
студентами юридичних факультетів наукових заходах, пошуку юридичних радників і 
ділових партнерів для майбутнього бізнесу; 

2) теорії та практики управління. Економіст досліджує економічні явища та 

процеси на глобальному, макро- та мікрорівнях, здійснює економічний аналіз діяльності 

компаній і поведінки споживачів, розробляє заходи з оптимізації діяльності економічних 

суб’єктів для ефективного використання обмежених ресурсів. Завдання менеджера – 

спроєктувати  та організувати бізнес-процеси, розвиток компанії таким чином, щоб 

забезпечити їй максимальний прибуток та сталий розвиток на основі довгострокових 

конкурентних переваг. Економіст оцінює поведінку економічної системи; менеджер 

приймає рішення, що робити для її зміни. Важливо, щоб фахівці з бізнес-економіки були 
здатні поєднувати в собі ці професійні компетенції, могли б не лише «пояснити», як 
потрібно (або: чому не вийшло), а й досягати мети в конкретних ситуаціях. Тому ОП 
«Бізнес-економіка» містить помітну управлінську складову; 

3) кращого досвіду вітчизняного підприємництва. Бізнес-економіст – у 
більшості випадків підприємець. Тому, зважаючи на досвід закордонних університетів, 
до освітніх компонентів ОП «Бізнес-економіка» включено навчальні дисципліни «Кейс-
стаді «Прикладна економіка» та «Кейс-стаді «Прикладний бізнес». Це практико-
орієнтовані заняття для студентів, які разом із викладачами кафедри проводять 
підприємці м. Харкова; 

4) міжнародної економіки та бізнесу. Україна та український бізнес не існують 

окремо від глобального світу. 50 % зростання ВВП країни відбувається за рахунок експорту. 

Підприємці дедалі більше втягуються в процеси економічної інтеграції, інтернаціоналізації 

та глобалізації. Освітня програма «Бізнес-економіка» містить низку навчальних дисциплін, 

орієнтованих на вивчення міжнародної економіки.  

 

 
Чи акредитована освітня програма «Бізнес-економіка»? 

Освітня програма «Бізнес-економіка» акредитована Національним агентством із 
забезпечення якості вищої освіти. Рішення ухвалене 29 січня 2021 р. № 1191. 
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Які навчальні дисципліни я буду вивчати у бакалавраті? 
 

Навчальні дисципліни загальної підготовки 
Історія та культура України 
Філософія 
Іноземна мова професійного спрямування 
Українська мова професійного спрямування 

 
Навчальні дисципліни загальної фахової підготовки  

за спеціальністю 051 «Економіка» 
Економічна теорія 
Історія економіки та економічної думки 
Інституціональна економіка 
Мікроекономіка 
Макроекономіка 
Міжнародна економіка 
Міжнародний бізнес 
Економічна політика 
Фінансова система 
Економіка та фінанси підприємства 
Менеджмент 
Маркетинг 
Стратегії підприємства 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 
Вища та прикладна математика 
Економічна статистика 
Бухгалтерський облік та аудит 
Економічний аналіз діяльності підприємства 

 
Навчальні дисципліни спеціальної фахової підготовки  

за спеціальністю 051 «Економіка» 
Бізнес-потенціал розвитку підприємства 
Бізнес-проєктний аналіз 
Оподаткування бізнесу 
Оцінка вартості бізнесу 
Економічна безпека підприємства 
Конкурентоспроможність бізнесу (підприємства) 
Кейс-стаді «Прикладна економіка» 
Кейс-стаді «Прикладний бізнес» 
 
 

Які економічні та управлінські навчальні дисципліни я зможу обрати для 
вивчення самостійно? 

Національна економіка 
Регіональна економіка 
Глобальна економіка та європейські студії 
Поведінкова економіка 
Інтелектуальна економіка 
Основи економетрики 
Банківська система 
Ринок цінних паперів 
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Ринок фінансових послуг 
Ринок нерухомості 
Економіка праці та соціально-трудові відносини 
Економічна діяльність у сфері вищої освіти 
Економіка інтелектуальної власності 
Теорія організацій 
Організаційний розвиток бізнесу 
Економіка та організація інноваційної діяльності 
Економіка та організація інвестиційної діяльності 
Ризик-менеджмент 
Страховий захист бізнесу 
Бізнес-планування 
Бізнес-консалтинг 
Прийняття управлінських рішень 
Управління персоналом 
Управління конфліктами 
Логістика 
 

Які юридичні навчальні дисципліни я буду вивчати? 
Студенти бакалаврату протягом чотирьох років навчання опанують такі 

обов’язкові навчальні дисципліни:  
Основи держави та права 
Фінансове право 
Економічне право,  
 
а також навчальні дисципліни за вибором студентів: 
Антикорупційний комплаєнс 
Трудове право 
Корпоративне право 
Інвестиційне право 
Правовий захист економічної конкуренції 
Електронна комерція 
Транскордонне економічне співробітництво 
Охорона праці 
Економіко-правове регулювання природокористування та охорони довкілля 

 
 

Які освітні технології, методи та форми навчання застосовуються? 
Освітня програма передбачає системний підхід до підготовки фахівців у сфері 

бізнес-економіки на основі синтезу знань та практичних навичок з економіки, фінансів, 
менеджменту, маркетингу та права. 

Пріоритетними технологіями і методами навчання є: case-study, розв’язання 
бізнес-завдань, проведення рольових і ділових ігор, презентацій, авторських тренінгів і 
практикумів провідних економістів і менеджерів українських фірм (підприємств). 

У 2020 р. було запроваджено методи дистанційного навчання з використанням 
платформ Zoom, Moodle, Facebook.  

У 2019-2021 рр. на Facebook-сторінці «BUSINESS ECONOMICS. Актуальна освіта в 
НЮУ імені Ярослава Мудрого» (https://www.facebook.com/groups/701530796898235/) 
було опубліковано понад 100 лекцій і консультацій для студентів. Зараз ця практика 
продовжується. 

 

https://www.facebook.com/groups/701530796898235/
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Якою навчально-методичною літературою я буду забезпечений? 

Окрім літератури, яку студенти одержують у бібліотеці, кафедра економічної теорії 
пропонує електронний науково-методичний комплекс із вивчення кожної навчальної 
дисципліни. До його складу входять: робоча програма навчальної дисципліни; силабус; 
навчально-методичні посібники з усіх навчальних дисциплін;  авторські навчальні посібники 
або конспекти лекцій; тести для заміру знань студентів, презентації лекцій та ін. 

Усі навчально-методичні матеріали для студентів розміщуються на сайті 
Наукової бібліотеки НЮУ: 

СЕНМК: Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри 

економічної теорії. URL: 

http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=149:kafedra

-ekonomichnoi-teorii&Itemid=151  

Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Кафедра економічної теорії. URL: 

https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/757 

А також в Автоматизованій системі управління (АСУ) навчальним процесом НЮУ на 

сторінці кафедри економічної теорії (вхід потребує реєстрації). 

 
Як працює Наукова бібліотека університету? 

Навчально-бібліотечний комплекс НЮУ відкритий у 2017 р. Це – науково-
освітній, інформаційний, культурно-просвітницький підрозділ Університету.  

Центральною ланкою Навчально-бібліотечного корпусу НЮУ імені Ярослава 
Мудрого є Наукова бібліотека. Бібліотека забезпечує відкритий доступ до бібліотечних 

фондів, має понад 100 комп’ютеризованих робочих місць. Загальна кількість читачів понад 

11 тис. осіб, загальний фонд нараховує понад 1,477 млн видань. Створено електронну 

бібліотеку праць учених і бібліотеку електронних копій раритетних видань. 

Велику увагу колектив бібліотеки приділяє розвитку нових технологій 
інформаційного забезпечення освітнього процесу та наукової роботи, зростанню якості 
надання послуг та сервісів для читачів, постійному оновленню фондів навчальної 
літератури.  

Студенти мають можливість користуватися сучасними читальними залами, 
комп’ютеризованими читацькими місцями, зонами відпочинку та кафе.  

 

 
На фото: навчально-бібліотечний корпус НЮУ. 

http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=149:kafedra-ekonomichnoi-teorii&Itemid=151
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=149:kafedra-ekonomichnoi-teorii&Itemid=151
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/757
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На фото: студенти освітньої програми «Бізнес-економіка» в Науковій бібліотеці, 
04.09.2018. 

 
 
У Навчально-бібліотечному корпусі НЮУ регулярно відбуваються наукові 

конференції, міжнародні форуми та інші наукові й публічні заходи. 
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На фото: працює І Харківський міжнародний юридичний Форум «Право та 
проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі». 

 
У картинній галереї Навчально-бібліотечного корпусу НЮУ імені Ярослава 

Мудрого експонуються картини відомих українських художників, а експозиції постійно 
оновлюються.  

 

 
 
На фото: студенти освітньої програми «Бізнес-економіка» на виставці «Пелюстки 

золотої троянди. Незабутнє», 04.09.2018. 
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Про Наукову бібліотеку НЮУ: http://library.nlu.edu.ua/  
 
 

Що таке АСУ навчальним процесом? 

Програмний комплекс  «Автоматизована система управління навчальним 
закладом»  надає студентам і викладачам  низку сервісів для отримання інформації 
стосовно розкладу та навчального процесу.  Викладачі також користуються сервісом 
«Успішність», у якому мають можливість виставляти студентам оцінки з дисциплін. 
Доступ до окремих вкладок порталу мають тільки зареєстровані користувачі. До них 
належать: особистий розклад студента, перегляд відвідування, сервіс «Успішність», 
перегляд навчально-методичних матеріалів НЮУ.  

АСУ також дозволяє створювати індивідуальні траєкторії навчання студентів, у 
тому числі через Internet. 

 Про можливості АСУ та реєстрацію на порталі: https://acsnew.nlu.edu.ua/  

 
 

Як буде організована практична підготовка студентів? 
Практична підготовка студентів денної та заочної форм навчання здійснюється  в 7 

семестрі в організаціях (фірмах) м. Харкова. Відповідно до навчального плану на практичну 
підготовку відведено 12,0 кредитів (360 годин протягом семи тижнів). 

НЮУ уклав і продовжує укладати меморандуми про співпрацю з бізнес-організаціями м. 
Харкова, у тому числі про організацію практичної підготовки (стажування) студентів та  
підготовку на матеріалах бізнес-організацій магістерських робіт. 

Серед наших ділових партнерів: консалтингова фірма «Інститут незалежної оцінки», 
ТОВ «СІТ-Консалт», ТОВ «УСК-консалтинг», юридична фірма «Глобус», ТОВ 
«Смарткомплект», ТОВ «ПЛУТОСС», ТОВ «АТТІКА-ТРЕЙДІНГ», ЦП СГ «ТАС», ТОВ «Бордо-
ВВ», видавництво «Право», НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН 
України та ін. 

Студенти мають можливість запропонувати власну базу практичної підготовки. Як 
правило, це підприємство, на якому вони вже працюють або збираються працювати.  

 

Чи є можливість пройти стажування у міжнародних компаніях?  

У 2021/2022 навчальному році будуть здійснюватися спільні програми 
стажування студентів 4 курсу, зокрема:  

 
Спільна програма стажування студентів НЮУ та фірми Crowe Mikhailenko, 

що спеціалізується на міжнародній торгівлі, аудиті, зовнішньоекономічній діяльності, 
податковому, митному, земельному праві. Фірма є членом мережі Crowe Global, восьмої 
у світі за величиною, що складається з 250 незалежних фірм, які надають аудиторські 
та консалтингові послуги у 130 країнах світу. Компанії, що входять до мережі Crowe 
Global, відомі своїми знаннями місцевого ринку, експертністю та досвідом. Їх 
міжнародна репутація підтверджується найвищою якістю аудиторських, податкових, 
консультаційних послуг та послуг із запобігання ризикам бізнесу. Професіонали мережі 
надзвичайно досвідчені в підтримці українського бізнесу при вході на публічні ринки 
(IPO), включаючи біржі Лондона, Нью-Йорка, Франкфурта та Варшави. 

Фахівці фірми Crowe Mikhailenko консультують і надають допомогу з широкого 
спектру питань і практик, враховуючи специфіку та особливі потреби бізнесу. Основні 
напрями їх діяльності: податкова практика, міжнародне структурування бізнесу, 
трансферне ціноутворення, інтелектуальна власність, корпоративне, контрактне, 
трудове право та ін.  

http://library.nlu.edu.ua/
https://acsnew.nlu.edu.ua/


11 
 

Керуючий партнер фірми Crowe Mikhailenko Дмитро Михайленко має 
економічну та юридичну освіту, закінчив Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця та аспірантуру Національного юридичного 
університету ім. Ярослава Мудрого, має великий досвід податкової оптимізації, в тому 
числі для найбільших фінансово-промислових груп України, українських та іноземних 
інвестиційних компаній. Дмитро Михайленко є автором більше 500 публікацій, 
присвячених проблемам оподаткування, цивільного права, правового регулювання 
інвестиційної діяльності. Дмитро Михайленко – президент Асоціації податкових 
консультантів, член Наглядової ради Палати податкових консультантів, керівник 
податкового комітету Торгово-промислової палати України, Юридичний радник ІТ 
комітету Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА). 

У 2020 р. стажування у фірмі пройшли перші студенти ОП «Бізнес-економіка». 
Вебінари від Crowe Mikhailenko викладаються в наших Facebook групах: 

«BUSINESS ECONOMICS. Актуальна освіта в НЮУ імені Ярослава Мудрого»: 

https://www.facebook.com/groups/701530796898235/;  

«Consulting forever»: https://www.facebook.com/groups/1429039653865820/ 

 

Спільна програма стажування студентів НЮУ та фірми AGA Partners, яка 
спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у міжнародних судових і 
арбітражних інституціях, таких як Лондонський міжнародний арбітражний суд (LCIA), 
Міжнародний арбітражний суд при Міжнародній торговій палаті (ICC International Court 
of Arbitration of the International Chamber of Commerce), арбітраж при ГАФТА (GAFTA), 
ФОСФА (FOSFA). Керуючий партнер фірми AGA Partners, випускниця нашого 
Університету Амінат Сулейманова зараз є лектором навчальних курсів GAFTA 
(Міжнарода асоціація торгівлі зерном і кормами) із проблем, пов'язаних із торгівлею 
с/г товарами, міжнародним перевезенням товарів, що здійснюються в рамках системи 
англійського права і питань вирішення спорів у рамках арбітражних процедур GAFTA. 
Унікальна практика та спеціалізована освіта дозволяють Амінат Сулеймановій 
здійснювати захист інтересів клієнтів фірми в Європейському Суді з прав людини. Під її 
керівництвом був розроблений новий формат співпраці з клієнтом щодо запобігання 
спорів та управлінням ризиками у міжнародної торгівлі.  

За програмою «ЮРИДИЧНА ПРЕМІЯ 2020 РОКУ» Амінат Сулейманова увійшла до 
ТОП-5 кращих у практиці супроводу приватних клієнтів. Зараз у її професійних планах  
є розвиток практик бізнес-консалтингу. 

З початку 2019 року партнери фірми AGA Partners провели близько 30 тренінгів 
для найбільших світових (ADM, COFCO, Syngenta, Louys Dreyfus, Astarta, Agrofood) і 
національних (Mriya, Myronivskyi Hliboproduct (MHP), Spike Trade, AGRROPRODINVEST 
GROUP) компаній.   

 
Спільна програма стажування студентів НЮУ та Європейської поліцейської 

асоціації України.  
Асоціація підтримує відносини з інститутами, органами та установами, 

створеними Договором про Європейський Союз або Договором про заснування 
Європейського співтовариства, або на підставі цих договорів, зокрема з ЄВРОЮСТОМ; 
Європейським відомством по боротьбі з шахрайством;  Європейським агентством з 
управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав-членів 
Європейського Союзу; Європейським поліцейським коледжем; Європейським 
центральним банком; Європейським наглядовим центром щодо наркотиків та 
наркотичної залежності. 

https://www.facebook.com/groups/701530796898235/
https://www.facebook.com/groups/1429039653865820/
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Традиційно програма передбачає проходження практики і стажування для 
студентів НЮУ імені Ярослава Мудрого з можливістю ознайомитися із сучасними 
стандартами розгляду цивільних, господарських та кримінальних справ. Однак, 
зважаючи на зміст освітньої програми «Бізнес-економіка», нам пропонують долучитися 
до вивчення причин економічної злочинності, у тому числі у банківській сфері.  

У студентів є можливість спілкування з  підприємцями різних галузей економіки 
України та разом із ними аналізувати стан господарського законодавства в Україні та 
інших європейських країнах.   

Асоціація проводить тематичні вебінари, конкурси студентських наукових робіт 
(рефератів) на актуальні економіко-правові теми, які оцінюються фахівцями-
практиками.  

 
Яку підтримку студентам у працевлаштуванні надає Університет? 

У НЮУ імені Ярослава Мудрого створено Центр рекрутингу, маркетингу та 
комунікацій, який покликаний забезпечити якісне та всебічне представництво 
Університету в інформаційному просторі, популяризацію знань про Університет в 
Україні, проведення рекрутингової компанії, підтримку талановитої молоді. А ще –  
залучення роботодавців до спільних з Університетом програм, сприяння стажуванню, 
пошуку першого місця роботи та кар’єрного зростання випускників. 

 
За якими критеріями призначається стипендія? 

Стипендії призначаються студентам Університету згідно з рейтингом успішності, що 

складається на підставі виміру навчальних досягнень студентів за результатами семестрового 

контролю відповідного навчального семестру із врахуванням середнього балу складених 

іспитів за 100-бальною шкалою оцінювання. 

Про Порядок призначення академічних стипендій у НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

https://nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87-

%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B9-1-1.pdf   

 

 

Якою є вартість навчання за контрактом? 

Для громадян України вартість навчання за контрактом у бакалавраті на спеціальності 
051 «Економіка» у 2021 р. така:  

денна форма навчання – 29 925 грн / рік; заочна форма навчання – 18 500 грн / рік. 
 

Чи можна навчатись на сертифікатних освітніх програмах НЮУ? 

Задля вдосконалення і диверсифікації освітнього процесу в Університеті 
запроваджено сертифікатні освітні програми, які постійно оновлюються. До 
викладання дисциплін долучаються не тільки провідні викладачі Університету, а й 
відомі практики у відповідних сферах як з України, так і з закордону. Усі програми 
користуються попитом не тільки в межах вишу, а й серед осіб, які навчаються в інших 
ЗВО. По завершенні навчання  за обраною програмою видається відповідний 
сертифікат, що може стати вирішальним при майбутньому працевлаштуванні. 

Про сертифікатні програми: 
https://new.nlu.edu.ua/studentam/navchannya/sertyfikatni-osvitni-programy/ 

 

 

 

 

https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B9-1-1.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B9-1-1.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B9-1-1.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B9-1-1.pdf
https://new.nlu.edu.ua/studentam/navchannya/sertyfikatni-osvitni-programy/


13 
 

На якому факультеті я буду навчатися? 

Освітній процес відбувається на господарсько-правовому факультеті. 

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за ступенем «Бакалавр»: 
спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Бізнес-економіка»; 
спеціальність 081 «Право», профіль підготовки «Бізнес-право»; 
та професіоналів за ступенем «Магістр»: 
спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Бізнес-консалтинг»; 
спеціальність 081 «Право», профіль підготовки «Корпоративний юрист» за 

денною та заочною формами навчання. 
Крім цього, на факультеті запроваджені магістерські програмами двох/трьох 

дипломів з партнерськими університетами за денною формою навчання 
(спеціальність 081 «Право»): 

– Міжнародне право / International Law (IL) – спільна магістерська програма НЮУ 
імені Ярослава Мудрого та Університету Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва); 

– Європейське та міжнародне підприємницьке право / European and International 
Business Law (EIBL) – спільна магістерська програма НЮУ імені Ярослава Мудрого, 
Університету Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) та Університету Савойя Мон Блан 
(м. Шамбері, Франція); 

– Технології та право / Technology and Law – спільна магістерська програма НЮУ 
імені Ярослава Мудрого та Школи права Талліннського Технологічного Університету 
(Естонія). 

Зараз на факультеті навчаються близько 600 студентів.  
 

 
 

На фото: студенти господарсько-правового факультету 
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Хто очолює господарсько-правовий факультет? 
     
Козак Вадим Анатолійович – кандидат юридичних 

наук, доцент, декан господарсько-правового факультету. 
Народився 14 листопада 1973 р. у с-щі Нові Санжари 

Новосанжарського р-ну Полтавської обл. 
У 1999 р. закінчив Інститут підготовки кадрів для органів 

прокуратури України Національної юридичної академії 
України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю 
«Правознавство». 

2002 р. – асистент кафедри кримінального права № 1; 
2003 р. – кандидат юридичних наук; з 2006 р. – доцент 
кафедри кримінального права №1.                                                

З 2003 р. до 2009 р. працював заступником декана 
заочного факультету №1. З 2009 р. – декан господарсько-правового факультету.  

 
 
  Прийма Сергій Васильович – кандидат юридичних 

наук, доцент, заступник декана господарсько-правового 
факультету. 

Народився 22 травня 1984 р. у м. Ровеньки Луганської 
області. 

2007 р. закінчив факультет підготовки кадрів для 
Пенсійного фонду України Національної юридичної академії 
України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю 
«Правознавство». 

2010 р. – асистент кафедри теорії держави і права; 2011 р. 
– кандидат юридичних наук; 2019 р. – доцент кафедри теорії і 
філософії права. 

З 2013 р. – заступник декана господарсько-правового факультету. 
 

 
Хто є гарантом освітньої програми «Бізнес-економіка»?      

                     

              Шевченко Людмила Степанівна –                              
докторка економічних наук, професорка, завідувачка 
кафедри економічної теорії,  

Закінчила економічний факультет Харківського 
державного університету ім. О. М. Горького (зараз – 
Харківський національний університет імені В. Н. 
Каразіна).  

З 1978 р. працює в Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого.  

У 1981-1984 рр. навчалася в аспірантурі у Київському   
   державному університеті імені Т. Г. Шевченка.  У 1984 р.  

захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.                                                
У 1988-1991 р. навчалася в докторантурі у Київському державному університеті 

імені Т. Г. Шевченка. У 1991 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук.  

Заслужена професорка Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого.  
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Хто – мої майбутні викладачі? 
На кафедрі економічної теорії працюють: 
7 докторів наук, професорів: 

Шевченко Людмила Степанівна – докторка економічних наук, професорка, завідувачка 
кафедри; 
Гриценко Олена Аврамівна – докторка економічних наук, професорка; 
Камінська Тетяна Михайлівна – докторка економічних наук, професорка; 
Марченко Ольга Сергіївна – докторка економічних наук, професорка; 
Нечипорук Людмила Володимирівна – докторка економічних наук, професорка;  
Погореленко Наталія Петрівна – докторка економічних наук, доцентка; 
Шкодіна Ірина Віталіївна – докторка економічних наук, професорка; 

12 кандидатів наук, доцентів: 
Базецька Ганна Ігорівна – кандидатка економічних наук, доцентка; 
Вовк Ірина Андріївна – кандидатка економічних наук, доцентка; 
Губін Кирил Григорович – кандидат економічних наук, доцент; 
Іващенко Марина Вікторівна – кандидатка економічних наук, доцентка; 
Левковець Олена Миколаївна – кандидатка економічних наук, доцентка; 
Нескородєв Семен Миколайович – кандидат економічних наук, доцент; 
Овсієнко Ольга Вікторівна – кандидатка економічних наук, доцентка; 
Петряєв Олексій Олександрович – кандидат економічних наук, доцент; 
Піскунов Роман Олександрович – кандидат економічних наук, доцент; 
Тернова Ірина Анатолієвна – кандидатка економічних наук, доцентка; 
Філатова Любов Дмитрівна – кандидатка фізико-математичних наук, доцентка; 
Ярмак Ольга Віталіївна – кандидатка економічних наук, доцентка. 
 

 

 
 

На фото: засідання кафедри економічної теорії, 2019 р. 
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У якому навчальному корпусі НЮУ я буду навчатися? 

Навчання відбувається в будівлі, яку зведено на початку ХХ ст. Корпус 
розташований за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2. Загальна площа будівлі – 
2,7 тис. кв. м. У корпусі є 5 лекційних залів, 22 аудиторії, комп’ютерний клас, буфет. 

Деканат знаходиться на другому поверсі. 
 

 
На фото: навчальний корпус господарсько-правового факультету, вул. Пушкінська, 79/2. 

 

 
На фото: навчальний корпус господарсько-правового факультету, лекційний зал № 9. 
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Яким є графік навчального процесу? 

Навчання проходять у першу зміну. Тривалість пари – 90 хвилин без перерви.  
Графік  занять такий: перша пара – 8-00 – 9-30 
                                                друга пара – 9-45 – 11-15 
                                                третя пара – 11-30 – 13-00 
                                                четверта пара – 13-30 – 15-00. 
Протягом дня – не більше трьох пар. 
Розклад занять розміщується в АСУ навчальним процесом НЮУ: http://acs.nlu.edu.ua/ 
 

За умов дистанційного навчання графік занять змінюється. 

 

 

У якому студентському гуртожитку (готелі) я буду проживати? 
Факультет має власний комфортабельний гуртожиток із сучасним ремонтом, який 

знаходиться поруч зі станцією метро «Перемога». Його адреса: м. Харків, просп. Л. 
Свободи, 59 А. Загальна площа – 8852,7 кв. м. Загальна кількість місць – 630. У 
гуртожитку є спортивна й актова зали. 

 
 

На фото: гуртожиток НЮУ № 6. 

 

 
Як я зможу організувати свій вільний час? 

У  Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого ведеться 
значна культурно-освітня та спортивна робота. 

У 2004 р. на базі Палацу студентів було створено професійну Театр-студію 
широкого жанрового спрямування. До його складу входять 21 творчий колектив, серед 
яких: народна чоловіча хорова капела; духовий оркестр; ансамбль скрипалів; жіночий 
хор; жіночий вокальний ансамбль; ансамбль бального танцю; театр сучасного та 

http://acs.nlu.edu.ua/
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естрадного танцю; ансамбль гітаристів; театр української пісні та ін. У роботі творчих 
колективів беруть участь близько 1500 студентів Університету.  

У 2008 р. в Університеті створено телецентр, аналогів якому не існує в жодному 
українському ЗВО. Майбутні юристи беруть активну участь у створенні телевізійних 
програм, мають унікальну можливість оволодіти телевізійними професіями. Творчі 
досягнення студентів-телевізійників регулярно демонструються в локальній мережі в 
прямому ефірі.  

 

 
 
 

                                               На фото: Палац студентів НЮУ. 
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В Університеті 

працюють 6 спортивних 
клубів: шаховий, 
волейбольний, плавально-
спортивний, спортивних видів 
боротьби, олімпійських видів 
боротьби, боксу та 
кікбоксингу. 

Крім клубів, в 
Університеті постійно діють 18 
спортивних секцій: з 
бадмінтону, спортивної 
аеробіки та черлідингу, 
баскетболу (жінки та 
чоловіки), бриджу, легкої 
атлетики, атлетичної 
гімнастики та ін. В секціях 
тренуються близько 600 
студентів. 

 
Контакти освітньої програми «Бізнес-економіка» 

Дізнатися більше про освітню програму, ознайомитися з навчальним планом  та 
іншими навчально-методичними матеріалами можна на кафедрі економічної теорії 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого:  

вул. Пушкінська, 77, каб. 224-225, м. Харків, 61024 
тел.: +38(057)704-92-58 
e-mail: econom_theory@ukr.net,  kafekonom@nlu.edu.ua 
 
Зав. кафедри – професор Шевченко Людмила Степанівна 
Старший лаборант – Харькова Ганна  
Лаборант – Вишемирська Дар’я  
 
Або на господарсько-правовому факультеті: 
 
вул. Пушкінська, 79/2, 2 поверх, деканат, м. Харків, 61024 

тел.: +38 (057) 704-11-34, 704-11-64, 704-93-46 

e-mail: fgosp@nlu.edu.ua  

 

Декан – доцент Козак Вадим Анатолійович 

Заступник декана – доцент Прийма Сергій Васильович 
 
 

Інформаційна підтримка програми у Facebook: 
 
загальнодоступна група «Нові економічні та управлінські спеціальності НЮУ 

імені Ярослава Мудрого»: https://www.facebook.com/groups/196735574432249/  
 
загальнодоступна група «Business Economics. Актуальна освіта в НЮУ імені 

Ярослава Мудрого»: https://www.facebook.com/groups/701530796898235/ 

mailto:econom_theory@ukr.net
mailto:fgosp@nlu.edu.ua
https://www.facebook.com/groups/196735574432249/
https://www.facebook.com/groups/701530796898235/
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Запрошуємо на навчання до 

Національного юридичного  університету імені Ярослава Мудрого! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


