
ПЕРЕВАГИ ОТРИМАННЯ ОСВІТИ  

НА КАФЕДРІ МЕНЕДЖМЕНТУ  

 

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Обравши навчання за спеціальністю 073 Менеджмент: 

 Я зможу навчитися бути лідером і розвинути лідерські та організаторські 

здібності; 

 Я зможу отримати управлінський досвід вже з першого року навчання і зробив 

перший крок до керівництва організацією; 

 Я поглиблено вивчатиму економічні та управлінські дисципліни для 

виконання управлінських, організаційних, консультаційних та інших функцій 

менеджера; 

 Я познайомлюся із принципами успішного управління відомих менеджерів 

світу, країни та міста. 

 Я буду проводити сучасні наукові дослідження у рамках найвідомішої 

економічної наукової школи в регіоні; 

 Я познайомлюсь із найсучаснішими засобами та технологіями навчання; 

 Я буду активно використовувати ігрові методи навчання. 

Отримавши диплом за спеціальністю 073 Менеджмент: 

 Я набуду здатність до креативного мислення; 

 Я засвою вміння працювати у команді та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні професійних завдань; 

 Я буду здатний до адаптації, генерування ідей та дій у новій ситуації; 

 Я набуду здатність так управляти організацією та її підрозділами, що приведе 

компанію до успіху; 

 Я буду спроможний обирати та використовувати сучасні інструменти 

менеджменту; 

 Я вмітиму планувати та управляти часом; 

 Я пізнаю, як правильно накопичувати, збирати потрібну інформацію та 

обмінюватися нею у процесі управління; 

 Я пізнаю принципи психології управління та використовую їх у професійній 

діяльності. 

Отримавши диплом за спеціальністю 073 Менеджмент я можу працювати: 

 менеджером (управителем) підприємств, установ, організацій та їх 

підрозділів; 

 помічником керівників підприємств, установ та організацій; 

 помічником керівників виробничих та інших основних підрозділів; 

 менеджером-адміністратором на первинному рівні управління; 

 аналітиком у сфері професійної зайнятості; 

 інспектором відділу кадрів; 

 помічником менеджера з персоналу; з атестації, навчання та мотивації 

персоналу; з підбору та адаптації персоналу; 



 регіональним спеціалістом з персоналу; 

 фахівцем з управління, навчання та розвитку персоналу; з кадрового 

адміністрування; з мотивації; з набору персоналу; з обліку кадрів та ін.; 

 аналітиком та консультантом в організаціях, установах та підприємствах 

реального сектору економіки; 

 менеджером у міжнародних компаніях та консалтингових фірмах. 

Основними перевагами моєї спеціальності є: 

 Моя спеціальність є затребуваною на ринку праці, оскільки кожна компанія 

потребує висококваліфікованих менеджерів. За даними Міністерства освіти і 

науки України в 2017-2019 роках спеціальність «Менеджмент» увійшла до 

найбільш популярних серед абітурієнтів. Серед потреб українського ринку 

праці спеціальність «Менеджмент» займає шосте місце, а серед європейського 

ринку - п’яте місце; 

 Моя спеціальність адаптована до Європейської рамки кваліфікацій та 

відповідає загальним вимогам Європейської асоціації гарантії якості у вищій 

освіті (ENQA); 

 Моя спеціальність є універсальною, оскільки  я вивчав сучасні наукові 

підходи до управління складними системами. Я можу легко адаптуватися до 

будь-якого напряму професійної діяльності; 

 Я можу успішно реалізувати себе як у великих корпораціях, так і у власному 

бізнесі. 


