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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Бакалаврская программа 
специализации «Бизнес-
администрирование» направлена на 
подготовку высококвалифицированных 
действенных и эффективных 
специалистов стратегического 
направления со знанием новейших 
управленческих технологий и 
соответствующих им механизмов 
организации и управления бизнес-
среды 

Миссией программы является создание нового человеческого капитала, 
необходимого для успеха экономических преобразований в Украине, через 
соблюдение принципов Болонской хартии, которые обеспечивают 
непрерывность обучения, гибкость учебного процесса, унификации учебных 
программ мобильность студентов и преподавателей. 

 



Бакалаврская программа специализации «Бизнес-
администрирование» дает возможность получить качественное образование, 
что позволяет с учетом динамического внешней среды, генерировать новые 
идеи, практиковать современные технологии менеджмента в практике бизнес-
организаций, использовать адекватные специализированные инструменты для 
принятия решений в бизнесе. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

«БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 
Актуальность программы определяется потребностями в профессиональных 
руководителях, обладающих современными технологиями управления и 
способных эффективно управлять компанией. 
Цель программы заключается в развитии человека как личности, менеджера, 
интеллектуального лидера бизнеса, который мастерски владеет 
инструментарием администрирования. 

 
 
Задачі програми полягають у наступному: 

 виявлені (обранні) і використанні адекватних інструментів для аналізу й 
структурування проблем підприємства та прийняття обґрунтованих рішення 

 визначенні змісту технологій та процесів організаційного проектування 
й управління організацією 

 плануванні та управлянні часом, формуванні ефективних процедур, 
комунікаційних механізмів міжособистісної взаємодії в бізнес-середовищі 

 формуванні індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, 
включаючи навички працювати самостійно і адаптуватися до нових ситуацій 

 здійсненні налагоджених ефективних комунікацій з експертами в різних 
функціональних областях для отримання інформації щодо особливостей 
функціонування таких областей на конкретному підприємстві 



 
ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ 
НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ» 

 
1. Професійні здатності: ідентифікувати, застосовувати та синтезувати 

функціональні області для прийняття бізнес-рішень. 

2. Інформаційні здатності: знаходити, використовувати, оцінювати 

інформацію, практикувати кількісні і якісні аналітичні методи, навички 

критичного мислення для вирішення проблем та прийняття рішень. 

3. Комунікаційні здатності: створювати та організовувати ефективні 

комунікації в різних їх формах у бізнес-середовищі. 

4. Етичні здатності: демонструвати знання і використання відповідних 

етичних та поведінкових стандартів на робочому місті. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «БІЗНЕС-
АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Особливість спеціалізації «Бізнес-адміністрування» полягає у набутті 
студентами компетентностей, які забезпечують їх працевлаштування та 
ефективну роботу в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Тому 
програма орієнтована на підготовку професійних керівників з лідерськими 
якостями та навичками, які здатні глобально мислити, передбачити тенденції 
бізнесу, максимально задовольняти потреби ринку, збільшувати вартість 
компанії, підвищувати ефективність управління компанією в умовах конкуренції 
та глобальних ринків. 



 
Конкурентною перевагою спеціалізації «Бізнес – адміністрування» є 

здобуття якісної освіти, що відповідає міжнародним стандартам, з 
використанням новітніх методів навчання, а також можливість обирати мови 
викладання (українську або англійську). 

 
 Фахівці з бізнес-адміністрування можуть працювати на посадах 

функціональних менеджерів різних підприємств та їх підрозділів як у 
вітчизняних фірмах, організаціях та установах, а також міжнародних компаніях, 
керівниками малих підприємств без апарату управління в промисловості, 
керівниками або професіоналами з управління проектами та программами, 
професіоналами у сфері державної служби, маркетингу, ефективності 
господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності 
та інноваційної діяльності, а також економічними радниками або 
консультантами з економічних питань, членами спостережної ради або 
правління акціонерного товариства 

 



Навчання за спеціалізацією «Бізнес-адміністрування» надає можливість 
отримання другого диплому в одному з Європейських університетів. В рамках 
цього діє декілька програм:  

Австро-українська програма з Університетом прикладних наук Верхньої 
Австрії (м. Штайєр).  

 
Польско-українська програма з польським університетом Хуманітас 

(г. Сосновец, Польща). Програма включає виїзди на навчання, стажировку в 
Польші та отримання диплома, який признається в країнах ЕС одночасно з 
дипломом бакалавра ХНЕУ ім С. Кузнеця. 

 

 
 
Польско-українська програма з польським університетом “Варшавська 

політехніка” здійснює підготовку фахівців за спеціальністю “Організація 
виробництва” 

Шведсько-українська програма з Шведським Технологічним 
університетом Лулео здійснює обмін студентами та викладачами. 

 
Крім того, до навчального процесу залучаються провідні фахівці в сфері 

бізнесу з України та професори Європейськіх університетів. 



 
Мови викладання дисциплін: українська, англійська та російська. 

 
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ 

 
Керівник програми: д.е.н., проф. Лепейко Т .І. 
Викладачі програми:  
д.е.н., проф Пушкар О.І.,  



к.е.н., доц. Близнюк Т.П.,  
к.е.н., доц. Василик С.К.,  
к.е.н., доц. Грузіна І.А.,  
к.е.н., доц. Котлик А.В.,  
к.е.н., доц. Майстренко О.В.,  
к.е.н., доц. Миронова О.М.,  
к.е.н., доц. Назаров Н.К.    
к.е.н., доц. Мазоренко О. В. 
к.е.н., доц. Боярська М. О. 
к.е.н., доц. Гаврильченко О. В. 
к.е.н. доц.  Немашкало К. Р. 
к.е.н. викладач Кипа Д. В. 
ст. викладач Кривобок К. В. 
ст. викладач Сорокіна А. С. 
ст. викладач Нечипорук О. В. 
ст. викладач Канова О. А. 
ст. викладач Баланович А. М. 
викладач Лук’янчікова А. С. 
викладач Щербак А. М. 


