
 
Студентське життя - це не тільки навчання! 

В  ДонНТУ ви зможете реалізувати свої здібності в 
наступних напрямах: 
 членство в одній з вузівських команд  КВК  або 
організація власної, участь в “Дебюті першокурсника”, у 
дні факультету  та інших заходах; 
 участь у чисельних науково-практичних конкурсах в 
ДонНТУ і поза його межами, в тому числі у “Днях теорії і 
практики інвестування”, що проводяться кафедрою 
економіки підприємства. 

 
Наша гордість - наші випускники! 

Наші випускники успішно працюють в Україні і за її 
межами на посадах керівників вищого та середнього рівнів, 
співробітників фінансових і економічних служб, установ 
різного  типу, консультантів з питань управління 
інвестиційними процесами і процесами впровадження 
інновацій, співробітників науково-дослідницьких 
організацій та ін. 

Вже під час навчання здобуті нашими студентами призові 
місця на олімпіадах, конференціях,  науково-практичних 
конкурсах стають підтвердженням високої якості освіти, 
готовності наших випускників застосовувати свої знання не 
лише у навчальному процесі, але й на практиці. 
 

Спеціальність “Економіка підприємства” акредитована 
за найвищим IV рівнем. Підготовка фахівців здійснюється за 
рахунок коштів державного бюджету або фізичних і 
юридичних осіб.  

Навчання студентів проводиться за двоступеневою 
системою підготовки: 

- бакалавр - базова вища освіта (4 роки навчання); 
- спеціаліст (1 рік навчання на основі базового  
рівня освіти);  
- магістр (1,5 роки навчання на основі базового рівня 

освіти). 
 
УВАГА!!! Для конкурсного відбору осіб, які на основі 

повної загальної середньої освіти вступають до ДонНТУ для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з 
напряму підготовки «Економіка підприємства 
зараховуються бали сертифіката Українського центру 
оцінювання якості освіти з трьох предметів 

1. Українська мова та література 
(обов’язково); 

2. Математики  (обов’язково); 
3. Історія України (обов’язково). 

 

 
 

Сьогодні - перший день твого 
майбутнього. 

 Зроби правильний вибір  
сьогодні. 

 
 

З усіх питань звертатися за адресою: 
ДВНЗ “ДонНТУ”,  

деканат факультету економіки 
3 навчальний корпус, к.312  

пл. Шибанкова, 2 
м. Красноармійськ, Донецька область 

тел. (050) 012 91 50 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  
УКРАЇНИ 

Державний вищий навчальний заклад 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 
 

Навчально-науковий інститут 
“Вища школа економіки та менеджменту”  

Факультет економіки  
Кафедра “Економіка підприємства” 

 
 

Напрям підготовки  
 “Економіка підприємства” 

 

 
 
Шановні абітурієнти, сьогодні Ви стоїте на порозі 

одного з найважливіших рішень у Вашому житті - 
вибору майбутньої професії. Ми розуміємо, як складно 
зорієнтуватися у безлічі пропозицій чисельних 



NEW!!
! 

NEW!!
! 

навчальних закладів, і сподіваємося, що буклет, який Ви 
тримаєте у руках, допоможе Вам зробити правильний 
вибір.   

Дорога знань  
веде до Нас ... 
З Нами  
відкриваються  
всі шляхи  
у майбутнє.  

 
 
 

Завідувач кафедри 
економіки підприємства, проф., д.е.н. Хобта В.М. 

 
Престижна спеціальність – запорука успішної 

кар'єри! Престиж, насамперед, визначається 
професіоналізмом викладачів, якістю організації 
навчального процесу, рівнем знань студентів і 
конкурентоспроможністю випускників на ринку праці. 
Розкриття зазначених позицій окреслить коло переваг, 
які надає освіта, одержана за напрямом підготовки та 
спеціальністю “Економіка підприємства” (ЕПР). 
Спеціальність “Економіка підприємства” –  це... 
... гарантія глибоких теоретичних знань; 
...можливість поглибленого вивчення іноземних мов за 
професійним спрямуванням; 
... можливість включеного навчання в іноземних внз; 
... високий рівень організації науково-дослідницької 
діяльності студентів; 
... використання прогресивних методів навчання з 
залученням новітніх технологій; 
... диплом престижного вузу, визнаний в усьому світі; 
...стабільний попит на випускників з боку як 
вітчизняних, так і закордонних працедавців. 
Навчальний процес 
Випускаючою кафедрою спеціальності є кафедра 
“Економіка підприємства”, що має 25-річний досвід 
підготовки фахівців високої кваліфікації. Навчальний 
процес здійснюється висококваліфікованим 
професорсько-викладацьким складом кафедри (75 % 
якого є кандидатами і докторами наук) з залученням 
провідних практикуючих спеціалістів у галузях права, 
комп'ютерної техніки й інформаційних технологій. 
При організації навчально-виховного процесу 

визначальну   роль   відіграє   так    званий      принцип 
“Трьох І” 

 
Індивідуальність. Діяльність викладачів спрямована 
на формування індивідуального підходу до кожного 
студента, розкриття його особистих здібностей і 
талантів, допомогу у визначенні зі сферою наукових 
інтересів. 
Ініціативність. Будь-яка позитивна активність 
студентів зустрічає всебічну підтримку керівництва і 
викладачів кафедри: будь то пропозиції щодо 
вдосконалення навчального процесу, проведення 
тренінгів і семінарів, бажання участі у конференціях, 
олімпіадах, проведення громадських заходів, тощо. 
Інноваційність. Викладачами проводиться постійне 
оновлення і вдосконалення навчальних курсів, 
впроваджуються новаторські методи викладання 
матеріалу. Кафедра має власний комп'ютерний клас, 
що дозволяє забезпечити навчальний процес 
розробками, які базуються на новітніх досягненнях в 
області комп'ютерної техніки та інформаційних 
технологій для вирішення економічних задач. 
 

 

 
Варіативна частина навчального плану  

«Інформаційне забезпечення  
і правове регулювання» 

Час не стоїть на місці, динамічно змінюються умови 
господарювання, висуваючи нові вимоги до фахівців. 
Кваліфікований економіст має досконало володіти 
навиками роботи з сучасним програмним 
забезпеченням, а також вільно орієнтуватися в 
юридичних аспектах роботи підприємств.  

 Навчаючись в нашому вузі, ви можете обрати  
варіативну частину навчального плану 
«Інформаційне забезпечення і правове 
регулювання» напряму підготовки «Економіка 
підприємства», яка спрямована на формування 
розширеного спектру професійних компетенцій 
випускників і передбачає вивчення додаткового 
пакету дисциплін, таких як «Цивільне право та 
цивільний процес», «Господарське законодавство», 
«Адміністративне право», «Інформаційне 
забезпечення і моделювання господарських 
рішень», «Комп'ютерна графіка та моделювання», 
«Інформаційні системи і технології у логістиці», 
«Мережні інформаційні технології» тощо. 

 
 

«Міжнародна програма»  
                         
   Метою програми є підготовка 

висококваліфікованих фахівців у сфері економіки та 
менеджменту з поглибленим знанням іноземної 
мови (англійської, німецької або французької).  

Студенти бакалаврату, які навчалися за 
Міжнародною програмою,  отримують відповідний 
сертифікат. 

Слід відзначити, що рівень володіння іноземними 
мовами є необхідною умовою вільного доступу до 
міжнародної інформації, як на етапі навчання, так і 
в подальшій професійній діяльності, яка надає 
студентові можливість: 

- досягти міжнародного рівня 
конкурентоспроможності результатів навчальної та 
науково-дослідницької діяльності; 

- брати активну участь в міжнародних освітніх 
програмах і проектах; 

- здійснювати багатобічну навчальну та наукову 
діяльність за кордоном; 

- ефективно конкурувати на вітчизняному та 
міжнародному ринках праці. 

 


