
 

 
 

 
 
 

Термін навчання:  
3 роки 5 місяців - на основі базової загальної 
середньої освіти; 
2 роки 5 місяців - на основі повної загальної 
середньої освіти. 
Кваліфікація: фахівець з виробничого 
менеджменту. 
 

Менеджмент – це мистецтво досягати успіху через керівництво 
людьми.  

Менеджмент (управління) розглядається як сукупність функцій, 
орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та 
фінансових ресурсів з метою досягнення цілей організації, підприємства.  

Менеджер – це унікальна професія, яка вимагає відмінних знань, 
високої працездатності, постійного вдосконалення і саморозвитку. Саме ці 
якості менеджерів здатні у будь-якій ситуації забезпечити підприємству 
прибуток і успіх та високу ефективність від своєї діяльності. Менеджер-
управлінець завжди знайде роботу, оскільки такі фахівці користуються 
попитом на ринку праці. 

Мистецтво управління та планування, координація та контроль, 
ефективність та виконання – ключові вміння, якими оволодівають студенти 
цієї спеціальності. Тому, вибравши таку сферу діяльності, важливо докласти 
максимум зусиль для того, щоб стати одним з кращих у майбутньому. 

Навчаючись за цією спеціальністю, ВИ ОТРИМАЄТЕ базову та 
фундаментальну підготовку, у відповідності до вимог освітньої програми з 
таких дисциплін, як:  

 Історія вчень менеджменту; 
 Менеджмент; 
 Фінанси підприємств; 
 Економіка підприємства; 
 Бухгалтерський облік; 
 Економічний аналіз; 
 Статистика; 
 Маркетинг; 
 Організація виробництва; 
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 Діловодство; 
 Технологія галузі; 
 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка; 
 Державне та регіональне управління; 
 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства; 
 Охорона праці та ін. 
 

ВИ ЗДОБУДЕТЕ фахові програмні компетентності в даній галузі, а саме:  
 здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички.  
 здатність планувати та управляти часом.  
 здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері 
управління та адміністрування.  

 здатність розуміти принципи законодавства з праці та 
використовувати їх у професійній діяльності.  

 здатність розуміти принципи психології та використовувати їх у 
професійній діяльності.  

 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  
 здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

визначати перспективи розвитку, формувати обґрунтовані 
рішення та брати відповідальність за них. 

 здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 
підвищувати свою професійну підготовку у галузі управління і 
адміністрування. 

 

ВИ ЗМОЖЕТЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ на підприємствах, організаціях 
різних форм власності, в таких підрозділах та відділах: планово-
економічному, виробничому, організації праці, підбору персоналу, 
матеріально-технічного забезпечення на таких посадах: 

 офіс-менеджер  
 помічник керівника підприємства (установи, організації) 
 адміністративний помічник 
 референт 
 диспетчер виробництва 
 технік з підготовки виробництва 
 організатор з персоналу 
 інспектор з кадрів 
 агент з постачання 
 диспетчер з відпуску готової продукції та ін. 


