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"МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС            
ТА КОРПОРАТИВНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ" 

Освітньо-професійна програма 

УПЕРШЕ В УКРАЇНІ! 

www.facebook.com/
ManagementKharkovUa 

Е-mail: kaf_ep_m@ukr.net 

НАШІ ПАРТНЕРИ 

БАЗИ ПРАКТИКИ 

1. 

Атестат про              
повну загальну         
середню освіту  

x0.1  

2. 
Українська мова та 
література  
Мінімальний бал 100  

x0.3  

3. 
Математика 
Мінімальний бал 100  

x0.3  

4. 

Іноземна мова, або 
Історія України, або 
Біологія, або 
Географія, або 
Фізика, або 
Хімія. 
Мінімальний бал 100  

x0.3  

Передумови для вступу 

Я маю повну загальну середню освіту 

При вступі приймаються сертифікати 
ЗНО 

2018, 2019, 2020 та 2021 років  
у будь-яких комбінаціях на вибір 

вступника.  

Харківський національний університет  
імені В. Н. Каразіна  

Навчально-науковий інститут   

ОТРИМУЙ СУЧАСНУ ОСВІТУ 

ТА РЕАЛІЗУЙ СВІЙ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 

НЕ ЗАЛИШАЮЧИ КРАЇНИ  

"Інститут державного управління" 

Тел. +38(057)732-09-51 (дод. 21) 

+38(099)935-07-70 



Запрошуємо в світ сучасних освітніх технологій 

Навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА  

Навчальний план розроблено на базі бакалаврської 
програми GEORGETOWN UNIVERSITY McDonough School 

of Business, випускники якої входять до десятки 
найбільш високооплачуваних фахівців серед 

Університетів США та займають перше місце серед 
випускників бізнес-шкіл за рівнем річного доходу. 

 Психологія та лідерство; 
 Корпоративний менеджмент; 
 Міжнародний бізнес; 
 Міжнародне та корпоративне право; 
 Податковий менеджмент, валютне та митне 

регулювання; 
 Міжнародний маркетинг та логістика; 
  Управління інноваціями; 
 Тайм-менеджмент; 
 Ефективна поведінка при працевлаштуванні 

(тренінг); 
 Міжнародні комунікації та ділова іноземна 

мова (у рамках підготовки для складання 
ЗНО на магістерський рівень). 

 найбільш затребувана на ринку освіти про-
грама, яка дозволяє формувати як загально-
культурні, так і професійні компетенції; 

 розрахована на підготовку майбутніх керів-
ників міжнародних компаній, що потребує 
поглиблене знання іноземних мов,            
особливостей і традицій різних країн; 

 орієнтована на мультидисциплінарність, 
практико-орієнтованість та міжнародне   
співробітництво, що дозволяє  студентам 
поглибитись у професійну діяльність у       
процесі засвоєння програми, студенти прий-
мають участь у проектній діяльності для реа-
лізації підприємницьких здібностей, лідерсь-
ких якостей і навичок командної роботи. 

Навчальний план розроблено на базі кращих світових 
стандартів Harvard Business School (HBS) та The London 

School of Economics and Political Science (LSE), які 
очолюють світові рейтинги бізнес-шкіл, а їх 

випускники рейтинги Forbes. 

 Монетарна політика та банківська і біржова 
діяльність; 

 Ціноутворення та цінова політика; 
 Макроекономічна політика та аналіз її 

ефективності; 
 Корпоративна стратегія; 
 HR-менеджмент; 
 Інвестиційний менеджмент; 
 Управління проектами; 
 Реінжиніринг бізнес-процесів та 

управлінське консультування; 
 Взаємодія з органами влади:                                  

GR-менеджмент; 
 Інформаційне забезпечення бізнес-процесів. 

 розрахована на  підготовку топ-менеджерів 
та власників бізнесу; 

 передбачає дуальну освіту (поєднання 
теоретичних занять та стажування в 
провідних вітчизняних і міжнародних 
компаніях); 

 дає глибоке та всеосяжне розуміння 
функціонування бізнесу як єдиної системи та 
розуміння всіх операційних бізнес-процесів; 

 надихає та відкриває нові можливості для 
особистісного росту та розвитку бізнесу. 
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Галузь знань   
07 " УПРАВЛІННЯ ТА 
АДМІНІСТРУВАННЯ" 

Спеціальність  073 "МЕНЕДЖМЕНТ" 

Освітньо-професійна 
програма 

"МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ТА 
КОРПОРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"  

Галузь знань   
07 " Управління та 
адміністрування" 

Спеціальність  073 "Менеджмент" 

Освітньо-професійна 
програма 

"БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ 
В КОРПОРАТИВНОМУ 
СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ "  

 Індивідуальні траєкторії навчання для кожного 
студента; 

 система навчання за допомогою інформаційних та 
електронних технологій; 

  Мультимедійні аудиторії; 
 Авторські навчальні курси; 
 Співпраця з викладачами 24/7; 
 Інтерактивні методи навчання; 
 Поєднання здобуття теоретичних знань  і 

практичних навичок. 

Навчання для здобуття ступеня БАКАЛАВРА 


