
ПЕРЕЛІК ТРЕНІНГІВ ЕТІ 

 

Маркетинг – сучасні технології (120 год) 

Для менеджерів, які відповідають за формування маркетингової стратегії 

компанії 

Складові програми: 

 Стратегічний менеджмент 

 Аналіз мікро- та макросередовища підприємства 

 Маркетингові дослідження 

 Маркетинговий комплекс 

 Сегментування та позиціонування 

 Digital Marketing 

 Нейромаркетинг 

 Брендинг 

 Public relations 

 

Digital Marketing (60 год) 

Для професіоналів діджитал-маркетингу і маркетологів, керівників і 

фахівців, які планують розробляти маркетингову стратегію компанії 

 

Складові програми: 

 Робота в соціальних мережах 

 Google adwords 

 SEO – оптимізація, просування 

 

Менеджмент для керівників (100 год) 

Для менеджерів, які прагнуть розуміння законів управління організаціями 

та людьми 

Складові програми: 

 Стратегічний менеджмент 

 Менеджмент організацій 

 Управлінський і фінансовий менеджмент 

 Кадровий менеджмент 

 Самоменеджмент 

 

Інформаційні технології в управлінні і бізнесі (200 год) 

Для власників, керівників різних ланок та рівнів, фахівців ІТ-сфери 



 Основы интернет - технологий (HTML, CCS)  

 1С Предприятие  

 Программное обеспечение для работы с деловой информацией (Ms Excel)  

 Технологии для формирования и решения прикладных задач (Ms Excel)  

 Использование Ms Excel для прогнозирования  

 Технологии для управления бизнес-процессами (Power BI) Технология 

для бизнес - анализа QlikView 

 ЕRР - системы на примере Infor LN  

 Системы автоматизированного проектирования та керування 

виробництвом: CAD/CAM/CAE/PLM/PDM 

 

Управління фінансами (100) 

Для керівників та спеціалістів фінансових і не фінансових 

підрозділів, що планують систематизувати знання в галузі 

управління фінансами 

 Економіка підприємства 

 Аудит та оподаткування 

 Фінансова звітність 

 Управлінський облік 

 Фінансовий аналіз 

 Планування ресурсів підприємства (ЕRР) 

 Бізнес право 

 

 

Основи фінансової грамотності (для школярів) (40 год) 

 Фінанси (основи) 

 Фінансове планування (планування особистого бюджету) 

 Гроші та кредит 

 Основи страхування 

 Основи підприємницької діяльності (бізнес –план) 

 Бізнес-право  

 

 

Бізнес(120 год) 

 Для власників та керівників підприємств  

 стратегічний менеджмент 

 управління маркетингом 

 управління фінансами 

 управління персоналом 

 бізнес-право 

 

Особливості бухгалтерського обліку сільськогосподарського 

товаровиробництва (8 год) 

Для керівників фермерських господарств 

 Особливості бухгалтерського обліку в сільскому господарстві 



 Особливості оподаткування діяльності сільськогосподарських 

підприємств  

 

Основи інтелектуальної власності (20 год) 

Для власників, керівників , менеджерів що здійснюють управління 

нематеріальними активами 

 

Авторське право та суміжні права 

Знаки для товарів і послуг 

Інформація, як об’єкт  інтелектуальної власності 

Охорона комерційної таємниці 

 

 

Оператор верстатів з програмним керуванням (200 год) 

Для кваліфікованих робітників, що працюють операторами верстатів з 

ЧПК на підприємствах машинобудування й металообробки, у механічних 

цехах та ремонтних службах 

 Читання креслень  

 Матеріалознавство 

 Допуски та технічні вимірювання 

 Технологічні основи обробки на верстатах з програмним 

керуванням та ріжучий інструмент 

 Будова і правила керування верстатами з програмним керуванням 

та їх налагодження 

 Програмування обробки на верстатах з ЧПК 

 

 

Гідравліка та гідроприводи (40 годин) 

 

Для розробників, інженерів, фахівців сервісу та робочих, що зайняті в 

проектуванні та обслуговуванні гідравлічних систем. 

 

 Фізичні властивості рідин й газів і їх вплив на гідравлічні параметри і 

працездатність гідросистем 

 Гідростатика 

 Основні поняття кінематики рідин і газів 

 Динаміка ідеальної і в’язкої рідини 

 Гідравлічний удар в напірних трубопроводах 

 Гідромашини і гідропневмоприводи 

 

 

Електричні апарати (40 годин) 

 



Для розробників, інженерів, фахівців сервісу та робочих, що зайняті в 

проектуванні та обслуговуванні електричних апаратів. 

 

 Основи теорії електричних апаратів 

 Електричні контакти 

 Апарати ручного керування та захисту 

 Контактори, електромагнітні  пускачі та реле керування 

 Контролери 

 Принципові електричні схеми 

 

 

Нумерологія бізнесу: числовий код успішної організації  (30 год) 

Для власників, керівників, менеджерів  та всіх охочих поринути в 

ізотеричні глибини сучасного бізнесу 

 Числовий код організації. 

 Роботодавець і працівник: як зрозуміти один одного? 

 Допомогти собі і ... споживачеві! 

 Фінансові проблеми легко вирішить цифровий код! 

 Основи корекційної хіромантії керівника бізнесу. 

 

 

 

Розмовна англійська мова на рівень А1-А2 (72 год) 

Формування необхідної комунікативної спроможності у сферах 

професійного та ситуативного спілкування 

 

 

 

За бажанням замовника обсяг годин та програма тренінгів можуть бути 

скориговані 


