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Менеджмент – це мистецтво. 
Мистецтво управляти, мистецтво
приймати правильні рішення, 
мистецтво організовувати роботу 
підприємства.



Спеціальність 073 «Менеджмент»

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ

Бакалавр менеджменту

ФОРМА ЗДОБУТТЯ 

ОСВІТИ

Денна Заочна



ПЕРСПЕКТИВИ

Менеджер - універсальний професіонал, який
може працювати в усіх сферах бізнесу або
державного управління. 

Крім того, хороший менеджер - це не тільки
професійний керівник, він також має глибокі
знання з маркетингу, економіки, психології, 
реклами, управління персоналом.



Які дисципліни вивчають 

студенти-менеджери?
• Управління бізнесом

• Менеджмент

• Управління конкурентними 

відносинами

• Інформаційні технології організації 

бізнесу

• Публічне адміністрування

• Управління персоналом

• Адміністративний менеджмент

• Операційний менеджмент

• Стратегічне управління підприємством

• Міжнародна економіка

• Бізнес - планування та управління

проектами

• Управління інноваційною діяльністю

та інші сучасні та цікаві дисцпліни!



Наукова діяльність студентів

бакалаврів

Участь у наукових

конференціях, 

проектах, тренінгах, 

форумах



Співпраця з роботодавцями

Екскурсії на 

сучасні

підприємства, 

зустрічі із

роботодавцями



Партнери - стейкхолдери

ПрАТ «Хмельниччина – Авто»

ДП «Новатор»

ПП «AuditSoft Pro» 

ТОВ «Укрелектроапарат»

ТОВ «Сіріус Екстружен»



ДЕ І КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ 

БАКАЛАВР МЕНЕДЖМЕНТУ?

Випускники спеціальності – конкурентоспроможні
фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має
широкий спектр застосування: від матеріального
виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу
– до транснаціональних корпорацій.

Керівник малого 

підприємства
Керівник 

виробничого 

підрозділу

Помічник 

керівника 

виробничого 

підрозділу

Організатор 

виробництва

Організатор 

збутової 

діяльності

Організатор 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

виробничих 

процесів



ДЕ І КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ 

БАКАЛАВР МЕНЕДЖМЕНТУ?

Керівник 

малого 

підприємства

Керівник 

виробничого 

підрозділу

Керівник 

малого 

підприємства

Організатор 

виробництва

Організатор 

збутової 

діяльності

Помічник 

керівника 

підприємства

Менеджер 

(управитель) в 

оптовій та 

роздрібній  

торгівлі

Менеджер 

(управитель) в 

готельному та 

ресторанному 

господарстві



Приклади успішного менеджменту в 

іменах
НІНА 

ДОМБРОВСЬКА, 

Президент "Хенкель" в 

Україні

БОРИС МАРКОВ, 

Голова Ради директорів, 

Генеральний директор 

корпорації АТБ

ОЛЕНА СТОРЧАК, 

Генеральний директор 

компанії "Украфлора"

АЛЕССАНДРО 

ДЗАНЕЛЛИ, 

Генеральний директор 

Nestlé в Україні та Молдові

Сатья Наделла, 

американский топ-

менеджер,

голова Microsoft

Джефф Безос, 

засновник і 

голова Amazon



Переваги професії

Плюс № 1. Придбання цінного досвіду. Як правило, пропрацювавши на 
керівній посаді навіть один рік, людина стає професіоналом у своїй галузі.

Плюс №2. Певна свобода дій. Чим вище ранг керівника, тим сильніше 
звужується коло людей, перед яким він повинен звітувати. 

Плюс № 3. Швидкий кар'єрний ріст. Якщо людина досить амбітна і при цьому 
наділена талантом керівництва, є можливість піднятися до рівня топ-менеджера.

Плюс № 4. Корисні зв'язки і знайомства. Чим вища посада, тим більшу 
кількістю корисних знайомств набуває керівник. 

Плюс № 5. Заробітна плата. Велика відповідальність передбачає і відповідну 
заробітну плату. 



Навчання за спеціальністю «Менеджмент» 
дозволяє студентам успішно конкурувати в будь-

якій галузі економіки, стати успішними 
підприємцями, мати престижну освіту і роботу 

та впевненість у майбутньому


