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Менеджмент - це мистецтво досягнення цілей 
в умовах обмеженості ресурсів

Террі Олександр Гібсон

КРЕАТИВНОСТІ ПРАКТИКООРІЄНТОВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОСТІ

Сучасні технології підготовки менеджерів: тренінги, майстер-класи провідних менеджерів, ігрові імітаційні 
технології, аналіз кейс-стаді, навчання через дослідження, командна робота, дистанційне навчання;
Практики та стажування на провідних підприємствах, організаціях та установах;
Оволодіння широким спектром компетенцій у різних функціональних галузях менеджменту;
Орієнтація на підготовку універсальних управлінців;
Високій професіоналізм і креативність професорсько-викладацького складу, що використовує зарубіжний 
досвід викладання;
Сучасна матеріально-технічна база; 
Вибіркові спеціалізації: Управління розвитком бізнесу, Управління персоналом



Людина, яка знає  “як”, завжди знайде роботу, а людина, 
яка знає  “чому” , буде її начальником.

Дайана Рейвіч

Менеджер може працювати на будь-якому підприємстві, організації та установі

Менеджер може створювати та розвивати власний бізнес

Високий рівень заробітної плати порівняно з фахівцями

Саморозвиток та самовдосконалення

Постійна затребуваність на ринку професій



Зарплатні пропозиції у сфері

«Вищий менеджмент» в м. Києві

(зазначені в гривні)



PR-менеджер

Керівник відділів апарату 
управління центральних 
органів державної влади 

та місцевого 
самоврядування

Антикризовий 
менеджер

Керівник структурних і 
виробничих підрозділів 

підприємства, установ та 
організацій різних форм 

власності та видів діяльності

Приватний 
підприємець

Бізнес-тренер з розвитку і 
навчанню персоналу

SMM-менеджер

HR-менеджер

Командувати може кожен,
Керувати може багато хто,

Управляти - одиниці!
Станіслав Кушнарьов



Ставити підлеглим цілі, що 
будуть досягатися

Якісно планувати свою 
діяльність та співробітників

Відбирати, мотивувати та 
оцінювати персонал

Успішно організовувати 
роботу та приймати рішення

Правильно контролювати 
досягнення необхідних 
результатів

Розвивати і підтримувати 
ефективність бізнесу

Якщо в команді немає людини, яка приймає рішення, 
то рішення ніколи не будуть прийняті

Пітер Друкер



Навчання на кафедрі управління дасть 
можливість розвивати:

Творчі здібності;
Лідерські якості;

Спортивні досягнення;
Інтелектуальний рівень;
Громадянську позицію 


