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Англомовна магістерська програма

МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Керівник: д.е.н., доцент кафедри економіки підприємств І.М.Рєпіна
“Менеджмент підприємницької діяльності” - це комплексність
і масштабність, творчість та індивідуальність, цікавість й
перспективність Вашого професійного майбутнього розвитку.
МЕТА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
Мета магістерської програми – це розвиток
системних знань та практичних навичок з управління
підприємницькою діяльністю.
Магістри даної програми здобувають сучасні
ґрунтовні знання з організації та ведення
підприємницької
діяльності,
за
допомогою
інтерактивних
методик
навчання
отримують
практичні
навички
з
бізнес-проектування,
бюджетування, контролінгу, управління бізнеспроцесами та вартістю підприємств.
Досвідчені
викладачі
кафедри
економіки
підприємств та провідні фахівці-практики відомих
українських та міжнародних компаній вчать не тільки
швидко приймати обґрунтовані рішення, а й
генерувати цінні підприємницькі ідеї, виходячи за
межі стандартних процедур та оцінювати їх
результативність на основі фінансових прогнозів.
Під час навчання передбачене стажування в
провідних міжнародних компаніях що дозволяє
реалізовувати індивідуальний підхід до формування у
студентів теоретичних знань і практичних навичок з
огляду на їх майбутню професійну діяльність.
Випускники магістерської програми "Менеджмент
підприємницької діяльності" можуть займати керівні
посади на підприємствах (установах) і об'єднаннях
різних форм власності.
Після закінчення студенти отримують диплом
магістра
за
спеціальністю
«Економіки
підприємства».
Контакти приймальної комісії для громадян
України:
м.Київ, вул. Дегтярівська, 49-г ауд. 12а
тел.: 38-044-456-31-62
e-mail: rephouse@mail.ru

ПРО ПРОГРАМУ:
Прийом документів:
для громадян України:
1-12 липня 2015 р.

(фахове

випробування,

іноземна мова)

для громадян іноземних держав:
1 липня - 29 серпня 2015 р. (співбесіда)
Початок навчання: 1 вересня 2015 р.
Мова навчання: англійська
Термін навчання: денна – 1,5 р.
ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:
Управління стратегічними змінами підприємства
Менеджмент персоналу підприємства
Управління проектами
Економічне управління підприємством
Управління конкурентоспроможністю підприємства
 Управління вартістю підприємства
 Управління бізнес-процесами
 Контролінг

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:
Особистості, які прагнуть розвивати економіку
шляхом підвищення ефективності підприємницької
діяльності, розробки та впровадження інноваційних
проектів, орієнтації на стійкий розвиток, соціальну
відповідальність та конкурентоспроможність суб’єктів
господарювання.

Прийом
документів
на
освітньокваліфікаційний 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

