ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

&

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
МАГІСТЕРСЬКІ АНГЛОМОВНІ ПРОГРАМИ МВА
Бізнес- Адміністрування
ОСОБЛИВОСТІ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ

MBA програми: Глобальний бізнес (ФМЕіМ) та
Управління розвитком бізнесу (ФЕтаУ) –
англомовні
програми
магістерського
рівня,
розроблені за стандартами США та акредитовані

WASC, USA* у 2015 році.
Що отримають випускники програм:
 знання основного інструментарію управління
ключовими функціональними сферами діяльності
підприємства
–
фінансами,
маркетингом,
операційною, логістичною діяльністю, управління
персоналом тощо;
 розуміння механізмів стратегічної взаємодії
функціональних підрозділів компанії;
 розвиток
особистих
управлінських,
комунікативних, лідерських навичок;
 якісні комунікації з міжнародною студентською
та бізнесовою спільнотою;
 практичні навички роботи у мультинаціональних
командах під час проходження практики у
міжнародних компаніях.
Переваги програм, що сприяють підвищенню
конкурентоспроможності її випускників:
 залучення провідних викладачів, які мають
досвід викладання в зарубіжних навчальних
закладах;
 проведення інтерактивних лекцій та тренінгів за
участю фахівців – практиків відомих українських та
міжнародних компаній;
 надання
можливості
опанувати
окремі
дисципліни шляхом навчання в закордонних
університетах – партнерах КНЕУ;
 формування практичних компетенцій під час
проходження практики в міжнародних компаніях;
 можливість взяти участь у літньому семінарі в
Бізнес-школі Університету Редландс, Каліфорнія;
 можливість отримання СПІЛЬНОГО ДИПЛОМУ
КНЕУ та Університету Редландс, Каліфорнія.

* WASC Senior College and University Commission, USA

ВСТУП НА ПРОГРАМУ
Прийом документів:
від громадян України:
04 липня-17 липня 2016 р.
від іноземних громадян:
01 липня-29 серпня 2016 р.
Початок навчання: 1 вересня 2016 р.
Мова навчання: англійська
Термін навчання: 18 місяців
Вартість навчання: 16 700 грн. за 6 місяців
ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:






Маркетинговий менеджмент
Фінансовий менеджмент
Глобальна економіка
Менеджмент персоналу
Інформаційні системи та інноваційний
менеджмент
 Операційний менеджмент
 Організаційна поведінка/теорія
 Методологія наукових досліджень
Програма «Глобальний бізнес»
(3 дисципліни з 5)
 Оцінка міжнародних ризиків
 Глобальні фінанси
 Інноваційний менеджмент
 Міжнародний операційний менеджмент
 Міжнародний облік
Програма «Управління розвитком бізнесу»
(3 дисципліни з 5)
 Бізнес-планування та створення старт-апів
 Стратегічні партнерства в бізнесі
 Управлінська результативність в бізнесі
 Управління ризиками на підприємстві
 Лідерство та ефективні комунікації

Контакти приймальної комісії:
м.Київ, проспект Перемоги 54/1 ауд. 109
т.: 456-31-62 (для громадян України)
м. Київ, проспект Перемоги 54/1, кім. 418,
т.: +38 (044) 456-03-02
(для іноземних громадян)
e-mail: voliinyk@ukr.net

