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здійснює програму підготовки магістрів за магістерською 

програмою «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ».  

Програма навчання відповідає принципам Європейського 

стандарту MBA.  

Магістерська програма «Бізнес-адміністрування» 

спрямована на підготовку професіоналів з управління 

бізнесом, які мають глибокі знання, уміють системно та 

інноваційно мислити, приймати ефективні рішення, 

володіють сучасними інструментами менеджменту та 

інформаційними технологіями. 

 

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:  

«Ризик-менеджмент», «Фінансовий менеджмент», 

«Маркетинговий менеджмент», «Управління бізнес- 

процесами», «Управління розвитком», «Технологія аналізу 

та планування бізнесу», «Менеджмент персоналу та 

організаційна поведінка» та багато інших, серед яких є 

дисципліни власного вибору. 

 

 ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ« І 

ДИПЛОМУ МБА:  

• Престижність;  

• Дає потрібні теоретичні та практичні знання;  

• Можливості для нетворкінгу (створення широкої мережі 

бізнес-контактів);  

• Можливість працевлаштуватися в багатьох сферах;  

• Можливість працювати та навчатись за кордоном. 

 

ПРОГРАМИ ВБУДОВАНОГО 

НАВЧАННЯ І ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ 

В ЄВРОПІ 
 ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА 2D 

 Студенти програми «Бізнес-адміністрування» можуть 

навчатись на спільній магістерській програмі, яка діє з 

Вищою школою менеджменту охорони праці (м. Катовіце, 

Польща).  

В результаті закінчення спільної програми студенти 

отримують ДВА ДИПЛОМИ:  

• магістр з бізнес-адміністрування (ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

Україна);  

• магістр з менеджменту (ВШМОП, Польща).   

  
ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА 

 Кафедра менеджменту та бізнесу спільно зІ 

Технологічним університетом Лулео (м. Лулео, Швеція) 

здійснює обмін студентами та викладачами. 

 

 СПІВРОБІТНИЦТВО З АВСТРІЙСЬКИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ 

Випускники бакалаврської та магістерської програм 

«Бізнес- адміністрування» мають можливість за 

рекомендацією та за підтримки кафедри менеджменту та 

бізнесу мають можливість продовжити навчання в 

університетах Австрії, а саме в Університеті прикладних 

наук Верхньої Австрії (м.Штаєр, Австрія) 

 

Більш детальну інформацію про програми можна дізнатися 
на кафедрі менеджменту та бізнесу. 


