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ОСОБЛИВОСТІМАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

Що отримають випускники програми по її
закінченню:
 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;
 отримання мережі контактів із міжнародною
студентською та бізнесовою спільнотою, що
створюються завдяки можливості прослухати
окремі курси за кордоном;
 формування практичних навичок роботи у
мультинаціональних командах під час проходження
практики у міжнародних компаніях.
Відмінності 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;
 використання на системній основі різноманітних
нетворкінгових подій.
По закінченню студенти отримають диплом
магістра
за
спеціальністю
«Бізнесадміністрування»

Обов’язкові:
Стратегічне управління
Фінансовий менеджмент
Менеджмент персоналу
Операційний менеджмент
Маркетинговий менеджмент
Інформаційні системи в менеджменті
Управлінський облік
Проектний менеджмент
Логістичний менеджмент
Інноваційний менеджмент
Господарське право
Лідерство і ефективні комунікації
Міжпредметний тренінг
Дисципліни за вибором студентів (2 з 5)
Бізнес-планування ЗЕД
Управління корпоративними фінансами
Міжнародний менеджмент
Організація ефективної облікової функції в міжнародних
компаніях
Управлінська результативність в бізнесі

Контакти приймальної комісії для громадян
України:
м.Київ, вул. Дегтярівська, 49-г ауд. 12а
Тел.: 38-044-456-31-62
e-mail: voliinyk@ukr.net

Прийом документів на освітньо-кваліфікаційний
рівень магістр для громадян іноземних держав:
м. Київ, проспект Перемоги 54/1, кім. 418а.
тел.: 38-044-456-30-19
e-mail: internationaloffice.kneu@gmail.com

УМОВИ ВСТУПУ:
ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАІНИ
Наявність диплому бакалавра любої спеціальності в
галузі знань «Економіка і підприємництво»або
«Менеджмент»
Прийом документів:
1-12 липня 2015 р.
Вступні іспити:фахове випробування, іноземна мова
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
Наявність диплому бакалавра з Економіки або
Менеджменту
Прийом документів:1 липня-29 серпня 2015 р.
Вступне випробування: співбесіда
Початок навчання:1 вересня 2015 р.
Мова навчання: українська, англійська
Форма навчання: денна
Термін навчання: 1,5 роки,

