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Чому менеджмент? 

 

 спеціальність  розвиває лідерські та організаторські здібності; 

 наші студенти отримують управлінський досвід вже з першого року 

навчання; 

 можливість навчання англійською мовою та стажування за 

кордоном; 

 поглиблене вивчення економічних та управлінських дисциплін; 

 випускники спеціальності легко адаптуються до будь-якого напряму 

професійної діяльності; 

 кожна компанія потребує висококваліфікованих менеджерів; 

 випускники успішно реалізують себе як у великих корпораціях, так і 

у власному бізнесі  

 

Чому кафедра менеджменту? 

 

 кафедра є найдосвідченішою в сфері підготовки менеджерів та 

адміністраторів в регіоні; 

 кафедра приймає безпосередню участь в організації стажування та 

працевлаштуванні студентів; 

 надання сучасних практикоорієнтованих знань та використання 

проектного підходу в освітній діяльності; 

 багатофункціональні аудиторії-лабораторії (лабораторія ідей)  

 при кафедрі функціонує лабораторія соціально-економічних 

досліджень; 

 кафедра підтримує постійний взаємозв’язок з роботодавцями та 

надає можливість проходження практик та екскурсій на різних 

підприємствах; 

 кафедра надає широкий вибір спеціалізацій та профілізацій для 

бакалаврів, магістрів та аспірантів; 

 можливість паралельного навчання в Китаї, Польщі, Німеччині та ін. 

країнах світу  

 

 



Отримана кваліфікація дає можливість відкрити власну справу та 

застосувати набуті знання, навички на підприємствах і в органах 

державної (виконавчої) влади, як зробили багато хто з випускників 

кафедри менеджменту! 

 

 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ  

ОТРИМАННЯ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

073 МЕНЕДЖМЕНТ : 

 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. 

 


