
МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА  
«БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ» 

«Діяти глобально, мислити локально» 
 

 

Керівник магістерської програми  
Лепейко Тетяна Іванівна 
д.е.н., професор 
завідувач кафедри менеджменту та бізнесу 
ХНЕУ ім. С. Кузнеца 
Академік Академії економічних наук, відмінник 
освіти України. Автор понад 180 наукових та 
методичних розробок, в тому числі 38 
підручників та навчальних посібників, 16 
монографій. Під її керівництвом працює 
наукова школа, в якій успішно захистили 
дисертації 14 аспірантів. 

 
КОНЦЕПЦІЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ  

«БІЗНЕС – АДМІНІСТРУВАННЯ» 

 

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 
іиструментами менеджменту та 
інформаційними технологіями.  

 

Місією програми є створення 
нового людського капіталу, 
необхідного для успіху економічних 
перетворень в Україні, через 
дотримання принципів Болонської 
Хартії, які забезпечують 
безперервність навчання, гнучкість 
учбового процесу, уніфікацію 
навчальних програм мобільність 
студентів та викладачів. 



Магістерська програма дає можливість студентам отримати якісну 
економічну та управлінську підготовку, що дозволяє не тільки орієнтуватися у 
соціально-економічних процесах, а й грамотно впливати на них у межах своїх 
компетенцій, впроваджуючи високі стандарти організаційної культури та 
соціальної відповідальності бізнесу. 

 

 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ, МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАДАЧІ МАГІСТЕРСЬКОЇ 
ПРОГРАМИ 

 
Актуальність програми зумовлюється існуючими наявними потребами ринку 
праці у фахівцях, що можуть управляти сучасними підприємствами з 
використанням найкращих закордонних технологій та інструментів, але в 
реаліях украінської економічної ситуації. 
Мета програми полягає у формуванні системи професійних компетентностей 
щодо ефективного управління підприємствами усіх видів економічної діяльності 
та форм власності. 
Задачі програми полягають у наступному: 

 здійсненні аналізу сучасних вітчизняних і зарубіжних концепцій 
управління підприємствами з урахуванням можливості їх застосування в 
практиці підприємств України; 

 визначенні змісту технологій та інструментів управління підприємством, 
ознайомленні з сучасними інформаційноми технологіями підтримки 
управлінської діяльності; 



 визначенні ефектиних методів прийняття та обгрунтування 
управлінських рішень; 

 обґрунтуванні вибору оптимальних підходів до планування та 
організації діяльності на підприємстві; 

 здійсненні порівняльного аналізу управління та організаційних 
особливостей в різних країнах; 

 виявленні найбільш поширених підходів до створення сприятливої 
організаційної культури та впровадження стандартів соціально-відповідального 
бізнесу. 

 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ 
НАВЧАННЯ ЗА МАГІСТЕРСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ 

 
1. Проводити аналіз діяльності підприємства та розробляти консультаційні 

проекти; 
2. Управляти змінами; 
3. Глибоко розуміти функціональні сфери бізнесу, взаємозв’язки між ними 

та їх місце в організаційному й зовнішньому контексті; 
4. Аналізувати вплив макро- і мікрооточення на бізнес-організацію з 

використанням відповідних  інструментів; 
5. Управляти компанією в міжнародному контексті шляхом планування і 

контролю, ґрунтуючись на принципах етики і соціальної відповідальності і 
застосовуючи адекватні концепції, методи та інструменти; 

 



ОСОБЛИВОСТІ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ МАГІСТЕРСЬКОЇ 
ПРОГРАМИ 

Особливість програми магістерської програми «Бізнес-адміністрування» 
складається в тому, що вона сполучає теоретичне навчання з практичною 
складовою та тренінгами для набуття студентами компетентностей, які 
забезпечують їх працевлаштування та ефективну роботу в умовах 
невизначеності зовнішнього середовища. Тому програма орієнтована на 
підготовку управлінських кадрів, які здатні гармонізувати внутрішнє середовище 
підприємства та підтримувати ефективні стійкі комунікації з зовнішнім 
оточуючим середовищем різних рівнів з метою досягнення стійкого 
функціонування та розвитку підприємства. 

 



Конкурентною перевагою магістерської програми «Бізнес – 
адміністрування» є формування високого рівня професійних компетентностей, 
які необхідні для реалізації загальних функцій управління підприємством 
(прийняття оперативних рішень; функціональна та інформаційно-аналітична 
підготовка проектів рішень; оперативне та стратегічне управління підрозділами 
та організаціями, керівництво підлеглими). 

 Фахівці з бізнес-адміністрування можуть працювати на посадах 
функціональних менеджерів різних підприємств та їх підрозділів, 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 

В процесі навчання за програмою студенти мають можливості здійснювати 
навчання в одному з Європейських університетів в межах програми  подвійних 
дипломів ХНЕУ ім. С. Кузнеця. В рамках цього діє польсько-українська 
програма «Два дипломи» 2D з Університетом Менеджменту Охрани Праці (г. 
Катовиці, Польщі). http://www.hneu.edu.ua/Shared_Polish-Ukrainian_master_pro-
gram_Two_diplomas_2D 

Крім того, до навчального процесу залучаються провідні фахівці в сфері 
бізнесу з України та професори Європейськіх університетів. 

 
Мови викладання дисциплін: українська, англійська та російська. 
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