
КРАЩА в Україні
Бакалаврська підготовка 

за спеціальністю 073
“ Менеджмент ”



Твій вибір – твоє 
майбутнє!



МИ КРАЩІ, ТОМУ ЩО:

СТУДЕНТ

НАВЧАННЯ

ЛІДЕРСТВО

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

‒ наші заняття 
завжди корисні

‒ головне джерело 
нашого натхнення

‒ ми завжди трохи 
попереду ринку

‒ все, що ми 
робимо, ми робимо 

класно і з душею



Менеджмент - це дуже цікавий
процес, який може приносити
задоволення і успіх, без примусу і 
знущань над собою і персоналом.   
(тиску на себе і персонал)



Менеджер перетворює звичайні умови в 
незвичайні можливості

Менеджер є нашим віщуном, фантазером, 
тією енергією, яка необхідна для кожного 

нашого вчинку.

Підприємницьке уявлення відкриває перед 
нами завісу над майбутнім. 

Менеджер є каталізатором змін

Менеджер ніколи не живе минулим, лише 
іноді - справжнім і практично завжди -

майбутнім.

Майкл Э. Гербер.



Сучасний менеджер – це: ‒ управлінець

‒ дипломат 

– лідер 

– вихователь 

– організатор 

– інноватор 

– людина



«6+6 моторів»
ефективного менеджера

Ріст, досягнення

Займатися улюбленою 
справою

Втілювати мрію в 
життя

Використовувати
можливості

Створювати інновації

Радіти творенню

Генерувати доходи

Гуманізм, духовність

Виконувати свою життєву
місію

Робити людей 
щасливішими

Допомагати вирішувати
проблеми

Прискорювати розвиток

Покращувати світ

Сіяти духовність



Бакалавр з менеджменту вміє
створити

колесо особистого успіху

Бачення 
радісного 

майбутнього



Хто такий менеджер і чим  він займається?

Бере на себе ініціативу 
та, заряджаючи людей 

енергією, діє так, неначе 
він грає критичну, а не 
просто важливу, роль в 

компанії

Демонструє 

підприємницьку 

творчість, постійно шукає 

нові можливості і 

використовує їх

Йде на ризик, 
наважується починати 

нові, ризиковані справи, 
визначає стратегічний 

напрям і надихає членів 
команди

Бере на себе 
відповідальність за 
невдачі команди, 

навчається на цих 
невдачах і використовує 
їх як сходинку до успіху і 
стратегічних досягнень



Плюси і мінуси професії менеджера

Плюси:
Хороші перспективи 

кар‘єрного росту

Висока затребуваність у 
різних сферах

Можливість гідно 
заробляти

Постійне спілкування, 
напрацювання корисних 

зв′язків

Мобільність: можливі часті 
відрядження, поїздки, зустрічі

Мінуси:
Високий рівень конкуренції 

в кожній із галузей

Невисока зарплатня на 
початку кар′єри

Напружений темп роботи, 
часті стресові ситуації 

Відповідальність за 
прийняття рішень

Періоди рутинної 
монотонної роботи 



Скільки заробляють менеджери?
Дохід менеджера обумовлений 
регіоном діяльності компанії і 

специфікою галузі

В одній сфері і в конкуруючих 
компаніях заробітна плата менеджерів 

може значно відрізнятися

В першу чергу  це залежить від  
працездатності і наявного досвіду 

роботи в даній сфері 

Розбіг дуже великий: випускник ВНЗ може почати 
з 8 000 гривень; 

Заробітна плата фахівця коливатиметься від 10 000 
до 

20 000 і більш;
а дохід ТОП-менеджерів може обчислюватись 

мільйонами гривень!



Формуються навички 
ведення бізнесу, 

психологія менеджера та 
гнучкий стиль 

управлінця

Опановуються новітні 
технології менеджменту, 

інформаційні та 
соціальні технології; 

методи бізнес-аналізу, 
прогнозування ризиків та 

сценаріїв розвитку

Використовуються case-
studу, майстер-класи, 

тренінги

Обов'язкове стажування 
на підприємствах і в

організаціях 

Студенти опановують 
одну з іноземних мов 
(англійську, німецьку, 

французьку)

Іноземні стажування

Переваги навчання на бакалавріаті: 



ГРОШЕЙ

Навчання менеджменту – це

Тому що

твій правильний крок 
до:



щоб досягти бажаного, 

достатньо отримати 

лише одне вміння – це 

вміння управляти
Але ми надаємо більше!



Ми дамо Тобі менеджмент! 

Менеджмент – це мистецтво 
управління

Ми робимо це майстерно!



Наш секрет якісного навчання 

Майстерність - це баланс 

Навчання Відпочинок



Бути 
менеджером - це

Ми 100% фаховий інститут –
ми готуємо тільки МЕНЕДЖЕРІВ !!!

Престижно і перспективно

Отримувати гідну зарплатню

Бути в ТОП-5 кращих професій

Управляти великими компаніями

Стартап власного бізнесу

Працювати по всьому світу

Швидкий успіх та кар′єрний стрибок 



Переваги та компетенції нашої освіти 

Здатність до саморозвитку, навчання впродовж 
життя та ефективного самоменеджменту

Здатність до ефективного використання та 
розвитку людських ресурсів в організації

Вміння створювати та організовувати ефективні 
комунікації у процесі управління

Навички формування та демонстрації лідерських 
якостей

Здатність розробляти проєкти та управляти ними, 
виявляти ініціативу та винахідливість

Здатність використовувати психологічні технології  
у роботі з персоналом

Здатність створення власного бізнесу



Переваги 
наших випускників

Можливість працевлаштування у 
велику  міжнародну компанію

Можливість працевлаштування в 
державну  установу

Висока затребуваність отриманих 
знань і навичок в індустрії
Готовність до проходження 
співбесіди і працевлаштування

Можливість працювати по 
всьому світу

Можливість заснувати 
власну компанію



Наші базові
дисципліни 

Менеджмент
Економіка 

підприємств

Стратегічне 
управління 

Бізнес-
планування

Управління 
інноваціями

Фінансові 
ринки та 

інвестування

Маркетинг
Управління
персоналом

Як бачите, нічого 

зайвого!



Пам'ятаєш про баланс навчання та відпочинку

Тоді це для тебе! 



Закордонні стажування



Мовний клуб

Німецька Французька
Англійська



Школа публічної майстерності

Техніка 
мовлення 

Публічні 
виступи

Співпраця 
зі ЗМІ.

Участь
безкоштовна!



Тренінговий центр
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ



Студентські проєкти



Квести



Спортивні заходи



Щорічна гра: Що? Де? Коли?



Наукове життя: студентський 
науковий  семінар, конкурси, олімпіади



Тури вихідного дня



Студентські вечірки



Де шукати роботу?
Знання і досвід компетентних менеджерів затребувані у 

безлічі організацій, які прагнуть зміцнити становище на ринку. 
Найбільш актуальна ця спеціальність для наступних галузей:

Торгівля Туризм Страхування 

IT-компанії Фінанси HR-компании 

Реклама, 
маркетинг и 

PR

Державні
установи, 

публічна сфера



Місця роботи наших випускників



Одеська Міська рада Одеська обласна 
державна адміністрація

Порт у місті Южний Порт у місті Одеса



Одеський припортовий завод

ПАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ - СИЛУР»ПАТ Одескабель

Банки
Пенсійний фонд 
України



Підприємства готельно-ресторанного бізнесу, 
туристичної галузі, будівництва, організації сфери 
освіти і науки, медицини,                культури, соціальні 
установи …



І НА ОСТАННЄ

Для того, щоб творити дива, присвяти себе улюбленій справі

Створи надихаюче бачення майбутнього і починай діяти

Запам'ятай, невдач не існує, існує зворотний зв'язок

Шукай можливості завжди і всюди

Приймай рішення швидко

Навчатися безперервно у всього і всіх

Прагни робити людей щасливішими, допомагай їм перемагати



Телефони приймальної комісії:

(048) 705-97-12, 

(048) 705-97-11, 

(063) 122-999-7

Телефон кафедри “Менеджменту організацій”:               

(048) 705-97-76 

м. Одеса, вул. Генуезька, 22 

WWW.ORIDU.ODESSA.UA

Залишились 
питання?

http://www.oridu.odessa.ua/

