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ОСОБЛИВОСТІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

Мета: формування компетенцій, необхідних для
виконання фахових завдань за первинними
посадами професіоналів з формування, розвитку та
використання людських ресурсів на макро-, мезота мікрорівні
Що отримають випускники програми по її
закінченню:
- знання та вміння виконувати складні
аналітично-контрольні, нормативно-планувальні,
організаційно
управлінські,
оціночнозаохочувальні,
інноваційно-проектні,
інформаційно-технологічні, навчально-методичні
та науково-дослідні професійні завдання;
- здатність
використовувати
сучасні
інформаційні системи в управлінні персоналом,
економіці та організації праці, державному
регулюванні
соціально-трудових
відносин,
консалтинговій діяльності;
- практичні
навички
роботи
у
мультинаціональних командах
Переваги програми, що сприяють підвищенню
конкурентоспроможності її випускників:
- залучення провідних викладачів, які мають
досвід викладання у зарубіжних навчальних
закладах;
- залучення досвідчених фахівців-практиків до
проведення інтерактивних лекційних і тренінгових
занять;
- надання
можливості
опанувати
окремі
дисципліни шляхом навчання в закордонних
університетах-партнерах КНЕУ;
- використання
на
системній
основі
різноманітних нетворкінгових подій

Соціальна відповідальність
Інноваційний розвиток підприємства
Фінансовий менеджмент
Рекрутинг персоналу
Мотиваційний менеджмент
Організація праці менеджера
Розвиток персоналу
Управління брендом роботодавця
Моделювання в управлінні персоналом
Бюджетування в управлінні персоналом
Управління соціальним розвитком
Стратегічне управління людськими ресурсами
Організація консалтингового бізнесу з управління
персоналом
Оцінювання персоналу
УМОВИ ВСТУПУ:
ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Наявність диплому бакалавра будь – якої
спеціальності в галузі знань «Економіка і
підприємництво» або «Менеджмент»
Прийом документів: 04-16 липня 2016 р.
Вступні іспити: фахове випробування, іноземна
мова
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
Наявність диплому бакалавра з Економіки або
Менеджменту
Прийом документів:1липня-29 серпня 2016 р.
Вступне випробування: співбесіда

Початок навчання: 1 вересня 2016 р.
Мова навчання: англійська
Форма навчання: денна
По закінченню студенти отримають диплом Термін навчання: 1,5 роки
магістра
за
спеціальністю
«Управління
персоналом»
Прийом
документів
на
освітньокваліфікаційний рівень магістр для громадян
Контакти приймальної комісії для громадян іноземних держав:
України:
М. Київ, проспект Перемоги 54/1, кімн. 418а,
М. Київ, вул. Ghjcgtrn Gthtvjub 54/1, ауд. 109
Тел.: +38-044-456-30-19
Тел.: +38-044-456-31-62, e-mail: vpet@ukr.net
e-mail: international.office.kneu@gmail.com

