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Акредитована  WASC USA* Англомовна магістерська програма 

 

  
МЕТА   МАГІСТЕРСЬКОЇ   ПРОГРАМИ ВСТУП НА ПРОГРАМУ 

 

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ: 

 

Мета магістерської програми – формування та 

розвиток базових навичок і компетенцій керівника 

виробничих та функціональних підрозділів 

транснаціональних корпорацій. 

Що отримають випускники програми: 

навички з  моніторингу міжнародних ринків;  

вміння стратегічного планування міжнародної 

економічної діяльності та їх організаційно-

ресурсного забезпечення; 

  вміння  використовувати механізми забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства на 

національних та міжнародних ринках; 

навички підвищення управлінської 

результативності;  

навички міжнародного економічного аналізу і 

контролінгу;  

вміння регулювання міжнародної бізнес-

діяльності; 

  практичні навички роботи у мультинаціональних 

командах під час проходження практики у 

міжнародних компаніях. 

Переваги програми, 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. 
 
 

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: 14 700 грн. за 6 місяців 

 Міжнародний операційний менеджмент 

 Менеджмент персоналу 

 Глобальна економіка 

 Міжнародні стратегії економічного 

розвитку 

 Управління міжнародним маркетингом 

 Управління міжнародними 

інвестиційними проектами 

 Стратегічний менеджмент та 

міжнародна конкурентоспроможність 

 Управлінська результативність в 

міжнародному бізнесі 

 Глобальне підприємництво 

 Методологія наукових досліджень 

 Консалтингове дослідження 

організаційної поведінки 

 

 
 

 

* WASC Senior College and University Commission, USA 

 

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 

 

https://kneu.edu.ua/en/Information_for/abiturients/jm/
mailto:voliinyk@ukr.net

