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ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

Міністерство освіти і науки України

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕСУ

Завідуючий кафедрою - доктор економічних наук,  
професор Лепейко Тетяна Іванівна.

Викладацький склад кафедри менеджменту та біз-
несу сформований з високоосвічених фахівців, які 
мають наукові ступені кандидата і доктора наук, 
значний практичний та науковий досвід роботи, що 
дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою 
студентів, виконувати значний обсяг навчально-ме-
тодичної роботи тощо.

Кафедра вже 9 років здійснює підготовку студентів 
англійською мовою, 70% викладачів кафедри мають  
сертификат BEC Кембриджського університету.
За останні 4 роки випускниками кафедри стали  
більше ніж 370 бакалаврів і магістрів, 105 з 
них навчались англійською мовою, 15% тих, що 
навчались на англійському бакалавраті приймали 
участь у програмі обміну студентами з австрійським 
університетом, 25% випусників англійського 
бакалаврату вступили до магістратури зарубіжних  
університетів, а також 155 студентів взяли участь у 
програмі  «Подвійний диплом»
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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕСУ 

61166, м. Харків, пр. Науки, 9а,
науково-бібліотечний корпус, 

7-й поверх, каб. 703,
тел.: +38 (057) 702–01–46 (2–96) 

www.kmib.hneu.edu.ua 
vk.com/kmib_hneu

www.facebook.com/mba.hneu
e-mail: kaf_mb_hneu@ukr.net 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Науково-бібліотечний корпус, 

1-й поверх, каб. 124,
 тел.: +38 (057) 702-18-37

 www.hneu.edu.ua 
Графік роботи: 

пн-пт: з 9.00 до 17.00
сб: з 9.00 до 13.00

ПІДГОТОВКУ ЗДІЙСНЮЄ КАФЕДРА  
МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕСУ

Спеціальність «МЕНЕДЖМЕНТ»



Під час навчання на бакалавраті (лише для тих, хто 
навчається англійською мовою) у Вас є можливість на 
2-3 курсі навчання взяти участь в австро-українській 
програмі ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ ЧИ ОБМІНУ 
з Університетом Верхньої Австрії (м. Штаєр), за 
результатами якої Ви зможете подати документи 
й пройти конктурс  до магістратури австрійського 
університету. 

Студенти, що успішно закінчили 1 курс бакалаврату 
за спеціалізацією «Бізнес-адміністрування» в ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця, можуть брати участь в програмі WSH, 
яка проводиться разом з польським Університетом 
Хуманітас (м. Сосновець). 
Програма передбачає виїзди на навчання та 
стажування до Польщі та отримання двох дипломів: 
1) диплома польського університету-партнера 
за спеціальністю «Управління  людськими  
ресурсами», що визнається у країнах ЄС; 
2) диплом бакалавра ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
за спеціальністю «Менеджмент». 
Також є можливість продовження навчання 
в магістратурі польського університету. 

ОСОБЛИВОСТІ
1) Статус студента країни Євросоюзу з правом  
поєднувати роботу і навчання.
2) Навчальні візити в Польщу на два тижні у 
кожному семестрі.
3) Можливість вивчити польську мову та 
удосконалити англійську.
4) Можливість стажування у польських компаніях 
під час навчання.
5) Можливість обирати мову навчання.

ПРОГРАМА «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ
АВСТРО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА 

ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ І   
ОБМІНУ СТУДЕНТАМИ

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА  
ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ WSH

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «БІЗНЕС-
АДМІНІСТРУВАННЯ»

Підготовка професійних керівників, які володіють су-
часними технологіями управління та здатні ефектив-
но управляти компанією.
Програма навчання відповідає принципам Європей-
ського стандарту МВА.

ОСВІТНЯ МЕТА

Розвиток людини як особистості, менеджера, інте-
лектуального лідера бізнесу, який майстерно володіє 
інструментарієм адміністрування.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Навчання побудовано відповідно до сучасних техно-
логій та новітніх форм:

1) ділові та рольові ігри;
2) тренінги і кейси;
3) робота в команді;
4) індивідуальні та групові проекти;
5) презентації;
6) активне використання інформаційних техноло-
гій для вирішення проблем бізнесу на прикладах 
сучасних підприємств, на яких проходять практи-
ку студенти.

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Теорія управління», «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Оцінка та аналіз ефективності виробництва», 
«Електронний маркетинг», «Стратегічне управління», 
«Технологія адміністрування бізнес-діяльності», 
«Комунікації та соціальна відповідальність», «Етика 
бізнесу», «Обгрунтування і прийняття рішень в 
бізнесі» і багато інших.

СПРЯМОВАНА НАВЧИТИ

1) глобально мислити;
2) передбачати тенденції в бізнесі, а не слідувати їм;
3) максимально задовольняти потреби своїх клі-
єнтів і випереджати їх;
4) збільшувати вартість компанії завдяки ї ї пере-
творенню у підприємницьку організацію.

ВИПУСКНИК ПРОГРАМИ ОДЕРЖУЄ 

значно більше, ніж набір навиків, знань і умінь. Зв’язки 
з бізнесом і репутація університету, мережа контактів 
з випускниками, ділові партнерства, розпочаті під час 
навчання, а також підтримка кар’єрного розвитку – все 
це стає надбанням випускника програми на довгі роки.

ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

1) якісна освіта, що цілком відповідає міжнарод-
ним стандартам;
2) можливість обирати мову навчання (українська/
російська чи англійська);
3) можливість стажуватися та навчатися в Австрії  
чи Польщі (з отриманням сертифікату або другого 
диплому бакалавру);
4) використання новітніх методів навчання, що 
забезпечують максимальне засвоєння програми;
5) можливість обмінюватися досвідом не лише з 
викладачами, а й з іншими учасниками програми;
6) доступ до величезних інформаційних ресурсів 
(бібліотека, вільний доступ до мережі Internet, на-
вчально-методичні посібники видавництва ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця).


