
16 червня 2018 року почались заняття у «Літній школі бізнесу і 

безпеки». Заняття проводяться з метою ознайомлення слухачів з напрямами 

діяльності майбутніх менеджерів, які будуть детально вивчатись у 

магістратурі. 

 У перший день роботи школи відбулись два заняття: 

1. «Відкриття власного бізнесу: case study»: оцінка ефективності 

інвестицій; прогноз прибутку та грошових потоків. (Заняття провела к.е.н., 

доцент кафедри «Менеджменту організацій» Журавель О.В.) 

2. «Сучасні тенденції менеджменту в банківській сфері»: стан та 

тенденції розвитку банківської сфери в Україні; тенденції розвитку 

менеджменту в банківській сфері в Україні. (Заняття провів: к.е.н., доцент 

кафедри «Менеджменту організацій»  Майданюк С. І.) 

На заняттях були присутні гості, що зацікавлені до вступу у 

магістратуру, викладачі кафедри «Менеджменту» організацій», а також 

студенти, які навчаються на третьому та четвертому курсах. 

Заняття проходили у доброзичливій атмосфері. Майбутні студенти 

магістратури були активними учасниками дискусій та ставили питання з 

тематики занять. 

У рамках роботи «Літньої школи менеджера» планується ще дві 

зустрічі, на яких слухачі матимуть можливість ознайомитись з наступними 

темами. 

 

23.06 

«Ефективні комунікації в менеджменті – запорука успішної роботи фірми» 

Важливість та ефективність комунікацій. Прийняття ефективних управлінській рішень. 

 

Заняття проводить: викладач кафедри «Менеджмент організацій», доцент, кандидат 

економічних наук Величко Т. Г. 

23.06 

«Професійна компетентність менеджера при проектуванні бізнесу  

(операційних систем)» 

Менеджер – це і професія, і покликання, це – наука й мистецтво! Управлінська 

діяльність у менеджменті визначається як професійна компетентність. Аналіз 

управлінських, комунікативних, моральних та інших якостей менеджера показує, що 

вони повинні бути такими, щоб менеджер міг вирішувати досить складні проблеми та 

творчі задачі.  

 

Заняття проводить: старший викладач кафедри «Менеджмент організацій» 

Томашевська М. В. 



07.07 

«SEO – інструмент розвитку бізнеса в інтернеті» 

Заняття освітлює особливості та важливість застосування SEO-заходів в запуску та 

розвитку бізнесу в інтернеті. 

 

Заняття проводить: викладач кафедри «Менеджмент організацій», доцент, кандидат 

економічних наук Міхляєв М. О. 

07.07 

«Етика та етичні взаємовідносини в офісному середовищі» 

Висвітлення основних методів адміністрування питань етики. 

 

Заняття проводить: старший викладач кафедри «Менеджмент організацій»  

Привалова Н. В. 

 

Початок занять о 10.00, у аудиторії 400 (четвертий поверх). Заняття 

безкоштовні! 

Запрошуємо усіх бажаючих прийняти учать у заняттях! 


