
Презентація спеціальності
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Менеджер – це висококваліфікований спеціаліст, який відіграє роль
координуючого органу, щоформує і приводить у рух ресурси організації для
досягнення цілей.



Це представник особливої професії, що об’єднує в собі управлінця, 
економіста, інженера, юриста.

Всі випускники конкурентоспроможні на ринку праці, мають реальні
можливості працевлаштування на провідних вітчизняних та зарубіжних

підприємствах

Перевагамифахівців з менеджменту є: високий рівень зарплат, 
стабільний попит на ринку праці .

Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, 
організаційно-управлінська та адміністративно-господарська, а за умов
набуття відповідного досвіду - економічна, маркетингова, обліково-

контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідна.

Це особа, яка має спеціальну управлінську освіту і відповідає за
розробку та прийняття управлінських рішень.

ЧомуЧому вартоварто обратиобрати професіюпрофесію ««МенеджерМенеджер»» ??



Всіх менеджерів
можна

розділити на
кілька

категорій:

Топ-менеджер –
керівник вищої ланки. 

Відповідає за стратегічні
рішення за основними
напрямками діяльності

компанії. 
Менеджер середньої
ланки – керівник, який

зазвичай вирішує завдання
оперативно-тактичного

рівня для досягнення цілей
компанії.

Менеджер проекту –
керівник нижчої
ланки, управляє

групою виконавців.

Менеджер з персоналу
відповідає за підбір кадрів, 

адаптацію і навчання
співробітників, підтримує
робочу атмосферу в

колективі

Менеджери по закупкам, 
продажах, рекламі – можуть

самостійно приймати
рішення в області своєї

компетенції, але також часто
свої рішення вони повинні
узгоджувати з керівництвом.

Персональний менеджер –
співробітник компанії, якого

закріплюють за ключовим клієнтом
для супроводу. Він виконує роль
посередника між клієнтом та

компанією.



2017 р. кафедра менеджменту святкує 25 років з Дня
свого створення!

Вона була створена у серпні 1992 року. Основним
завданням кафедри стала організація підготовки
фахівців з сучасних управлінських технологій як для
системи споживчої кооперації України, так і для
підприємств іншихформ власності, що діють на ринку
товарів та послуг.

Усі викладачі кафедри менеджменту приймають
активну участь у міжнародних конференціях, програмах
підвищення кваліфікації і стажування. 

Між студентами і викладачами кафедри менеджменту
чудові відносини. Викладачі завжди готові прийти на
допомогу студенту в будь-який час.

Детальнішу інформацію про кафедру менеджментуможна отримати
web-сторінці кафедри (http://kerivnyk.info) або завітавши до нас за
адресою: м. Львів, вул. У. Самчука, 9, кім. 428

Науково-педагогічний склад:
Трут ОльгаОлексіївна – к.е.н., проф, завідувач
кафедри;
Єлейко Василь Іванович - д.е.н., професор;
Скрипко ТетянаОлександрівна – д.е.н., проф.;
Коцупей ВолодимирМихайлович – к.е.н., доц.;
КолянкоОксана Володимирівна – к.е.н., доц.; 
Свидрук Ірена Ігорівна – к.е.н., доц.; 
Фединець Наталія Іванівна – к.е.н., доц.



Випускники кафедри - успішні менеджери, підприємці, викладачі, науковці, які
працюють у різних сферах бізнесу як в Україні, так і за її межами.



На кафедрі менеджменту дбають про культурний розвиток своїх студентів і
проводять різноманітні екскурсії, походи, тренінги, конкурси, заходи, конференції



Після закінчення навчання ви одержите
державний диплом, який дасть вам змогу
обіймати керівні посади в організаціях і на
підприємствах різнихформ власності. 
Випускники спеціальності користуються попитом

ринку праці, мають гарні перспективи
подальшого професійного й кар'єрного росту.

Якщо ви мрієте опанувати кар’єру менеджера, 
приєднатися до інтелектуальної еліти і досягти успіху
– не вагайтеся! Двері нашого університету завжди
вас гостинно відкриті. Ми надамо вам можливість
отримати високоякісні знання й уміння, притаманні
сучасному менеджеру, забезпечимо всіма
необхідними підручниками і навчально-методичними
матеріалами, найсучаснішою комп’ютерної технікою
та інформаційними технологіями.


