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«МЕНЕДЖМЕНТ» В ОНУ – ТВІЙ КЛЮЧ ДО СВІТУ БІЗНЕСУ 

Світ великого бізнесу, ділового успіху, власників і генеральних директорів, лідерів, 
талановитих працівників і великих грошей, стратегії, які ведуть до успіху і роблять світ 
кращим та цікавішим - це світ магістрів з менеджменту організацій і 
адміністрування: успішних керівників та лідерів завтрашнього дня! 
 

В результаті навчання на спеціальності «Менеджмент організацій і 
адміністрування» Ви здобудете  професійні навички: 

 
 Розробки: 

Стратегій компанії 
Бізнес-плану 
Маркетингового плану 
Реклами і рекламних кампаній 
Бізнес-презентацій 
 

 Проведення: 
Реструктуризації бізнесу 
Аналізу діяльності підприємств 
Антикризових заходів 
Моделювання бізнес-процесів 
Маркетингових досліджень 

Отримані знання зі спеціальності «Менеджмент організацій і 
адміністрування» є глибокими та універсальними, тому дозволяють 
випускникам ефективно працювати у найрізноманітніших галузях: 

 
 Керівники та власники ІТ-компаній, проектні менеджери 
 Начальники департаменту маркетингу, діджитал-менеджери 
 Антикризові менеджери та фахівці з реінжинирінгу бізнес-процесів 
 Фахівці зі стратегічного управління розвитком організацій 
 Керівні посади в державних і недержавних установах/організаціях (у великому, 

середньому і малому бізнесі). 
 Керівники відділів персоналу, логістики, управління якістю та фінансового відділу  
 Керівники транспортних, логістичних та крюінгових підприємств  
 Управлінці на підприємствах готельно-ресторанного та туристичного бізнесу 
 Відкриття і розвиток власних підприємств 

 
Наші випускники займають керівні посади на провідних підприємствах 
багатьох галузей: міжнародні компанії – Snapchat Inc., LG, JTI, METRO, NOW (Ізраїль), 
“Ferrari Park”(ОАЕ), “Orient-Express Hotel” (Тайланд), TUI; провідні національні компанії –SD 

Capital, медіа-холдинг Starlight Media, виробничий холдинг “Kraft Foods Ukraine”, компаніх 
«Наша Ряба» та LAPTI,  будівельна компанія «Будова»; IT сектор - Provectus, Cicklum, 

Neatpeak, “Clikky”, “WannaBiz”; транспорт та логістика -  Maersk Line, MV Cargo,  TIS, «V-
ship», група терміналів «TIS», “PLS Logistic Services”, низка готелів та ресторанів нашого 

міста та багато інших підприємств. 
 

НАВЧАЄМО БІЗНЕСУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОФЕСІЙНО! 
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