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По завершенню навчання випускники можуть
обіймати у компаніях-партнерах кафедри
менеджменту такі посади:
Компанія-партнери
кафедри

Сфера
діяльності

Посади, які можуть обіймати
випускники

• Укртелеком
• ТОВ «ТриМоб»
• Телекомунікаційна
група Vega
• ТОВ «Реаллайн»
• ПАТ «Фарлеп-інвест»

Телекомунікації

Керівник відділу/підрозділу;
Менеджер проектів;
Менеджер персоналу;
Менеджер з комерційної
діяльності;
Офіс-менеджер.

• УДППЗ «Укрпошта»

Поштовий
зв’язок

Керівник відділу/підрозділу;
Менеджер персоналу;
Менеджер з логістичної
діяльності.

• ТОВ «ОСІС»
• ТОВ «ІТ Спеціаліст»

Інформаційні
технології

Керівник відділу/підрозділу;
Менеджер з персоналу;
Менеджер з комерційної
діяльності;
Менеджер економічного
відділу.
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Компанія-партнери
кафедри

Сфера
діяльності

Посади, які можуть обіймати
випускники

• Секретаріат Комітету з Державне
питань інформатизації управління
та зв’язку Верховної
Ради України
• Національне агентство
України з питань
державної служби

Консультант з інформаційного,
логістичного забезпечення,
управління розвитком
персоналу;
Керівник структурного
підрозділу

• Фірма «1С» (ТОВ
«ПРОКОМ»)
• ТОВ «Парус – Регіони
• Інтелект-сервіс
M.E.Doc

Автоматизація
систем
управління

Менеджер з розвитку;
Менеджер інформаційного
відділу;
Менеджер по роботі з
клієнтами

• Український центр
інноватики та
патентноінформаційних послуг
ДП «Український
інститут
інтелектуальної
власності»

Інноваційна
діяльність

Менеджер проектів;
Менеджер з розвитку;
Менеджер з досліджень та
розробок;
Менеджер з інноваційної
діяльності
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Мультиспектральний бізнес-тренажер «ІТ – Менеджер» (ауд. 415)
Лабораторія
сприяє
практикоорієнтованому навчанню
і надає студентам можливість
отримання сертифікатів компаній:
«1С:», «Парус», «M.E.Doc» та
«Внутрішній
аудитор
СМЯ
(система менеджменту якості)» від
міжнародної
компанії
«Бюро
Верітас
(Bureau
Veritas)»
(Франція) .

Лабораторія
оснащена
14
компʼютерами,
мультимедійним
проектором,
дошкою,
усі
компʼютери
мають
вихід
в
Інтернет.
Програмне забезпечення: 1С:
Підприємство 8.2, M.E.Doc, Парус,
Microsoft Office 2016: Word, Excel,
PowerPoint,
Outlook,
Access,
Publisher , ADempiere, Microsoft
Project, Primavera SureTrak Project
Manager, Spider Project Lite,
OpenProj, SPSS, (СППР) "Выбор"
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Кількість укладених договорів

Динаміка укладення договорів з
компаніями-партнерами кафедри
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Сертифікація студентів
Після проходження
студентами навчання у
лабораторії Мультиспектральний бізнес-тренажер „ІТ
– Менеджер на базі операційного середовища «1С:
підприємство 8.2» за результатами успішно
складеного сертифікаційного екзамену студентам
надається можливість отримання сертифікату
компанії «1С:».
Сертифікату користувача програмного
продукту «Парус – менеджмент і
маркетинг» від корпорації ПАРУС

Сертифікату користувача комп’ютерної
програми „М.Е.DОСˮ від компанії
«Інтелект Сервіс».
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Сутність, необхідність та результат співпраці з компаніямироботодавцями

Компанії
надали
компетенції,
якими повинні
володіти
студенти за
спеціальністю
для
призначення на
посаду в
компанії

Саме
компетенції
компаній
визначають, що
їх працівник
повинен знати
теоретично та
зобов’язаний
уміти робити
практично

Кожен науковопедагогічний працівник
кафедри, на основі
компетенцій компанії, які
визначають теоретичні
знання та практичні
уміння і навики, розробив
робочі навчальні
програми дисциплін, які
він викладає, визначив
теми, питання лекцій,
практичних та
лабораторних занять для
засвоєння студентом
теоретичних знань та
отримання практичних
умінь і навиків,
визначених
компетенціями компаній
партнерів кафедри –
потенційних
роботодавців, та на їх
основі розробив та видав
навчальні посібники

Створено МТБ на
обладнанні
останнього
покоління, та
встановлено
сучасні
програмноапаратні
комплекси і
програмне
забезпечення для
того, щоб
навчити студента
практичним
умінням та
навичкам

При добросовісному навчанні студент гарантовано отримає перше
робоче місце в престижній компанії з гідною заробітною платнею.
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