Кафедра менеджменту
організацій
та
зовнішньоеконосмічної
діяльності
презентує

“Менеджмент організацій”,
“Менеджмент інноваційної діяльності”
“Менеджмент ЗЕД”
зі спеціальності 073 “Менеджмент”
галузі знань
07 “Управління та адміністрування”

Кваліфікація – магістр з менеджменту
термін навчання:
для програми практичного спрямування – 1,5 роки
для програми наукового спрямування – 2 роки

Акредитація:

Сертифікат НД-ІV № 1678315 від 1 березня
2016 р., термін дії до 1 липня 2026 р.

Ціль магістерської програми

Підготувати менеджерів високого рівня, які
володіють фундаментальними знаннями і
практичними навичками з менеджменту
підприємницької діяльності та вміють їх
застосовувати для ефективного управління
підприємством

Предметна область: менеджмент
Основні дисципліни, що вивчаються в магістерських
програмах:
Менеджмент організацій;
Тренінг: лідерство та управління командою;
Інформаційні системи і технології в управлінні
організацією;
Стратегічний менеджмент організації;
Технологія управління організацією;
Управління проектами та інвестиціями;
Менеджмент якості;
Міждісциплінарний тренінг “Менеджмент
організацій”

Особливості програми
Програма реалізує підвищення рівня знань та
навичок з управління організацією.
Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку
сучасних менеджерів-підприємців, ініціативних та
здатних до швидкої адаптації в бізнес-середовищі.
Враховує
сучасні вимоги
до вирішення
практичних питань шляхом використання трьох
спеціалізацій:
менеджмент
організацій,
менеджмент ЗЕД, менеджмент інноваційної
діяльності.
Формує менеджерів з новим способом мислення,
здатних не лише застосовувати існуючі методи
менеджменту, але й розробляти нові на базі
сучасних досягнень.
Виконується
в
активному
дослідницькому
середовищі,
є
мобільною
за
програмою

Працевлаштування:
- на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні,
некомерційні, державні, муніципальні), в яких випускники можуть працювати у
якості керівників або виконавців різноманітних служб апарату управління;
- в органах державного та муніципального управління;
- у структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають
власну справу;
-в установах системи вищої освіти.
Випускники можуть працювати на посадах:
- керівники підприємств, установ та організацій;
- керівники фінансових, економічних, та адміністративних підрозділів;
- керівники підрозділів кадрів й трудових відносин;
- керівники підрозділів маркетингу;
- менеджери (управителі) з досліджень та розробок;
- менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління;
- спеціалістів у сферах операційного менеджменту;
- менеджер із зв'язків з громадськістю.

Фахові компетенції:
Здатність формувати стратегічні напрями розвитку організації;
Здатність організовувати процес управління організацію (підрозділом).
Здатність самостійно приймати управлінські рішення та нести відповідальність
за їх реалізацію
Здатність формувати кадрову політику у відповідності до корпоративної
культури та життєвого циклу організації. Здатність до розроблення ефективних
систем мотивації праці та створювати сприятливі умови для навчання та
розвитку персоналу організації
Здатність до планування і організування інноваційної діяльності. Здатність
оцінювати ефективність і результативність впровадження нововведень
(інновацій).
Здатність організації комерційної діяльності.
Здатність розробляти антикризові програми управління
Здатність до організування зовнішньоекономічної діяльності
Здатність організовувати аналіз діяльності організації (внутрішнього та
зовнішнього середовища) та інтерпретації його результатів
Здатність діагностувати окремі бізнес-процеси організації
Здатність знаходити та оцінювати нові ринкові можливості розвитку бізнесу

