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IMPORTANT NOTICE!!! 

In view of recent Ministry of Health Care and 
Governmental regulations, to meet interests of 

our Customers, A.B.C. Management is 
transferring most of our programmes into 

webinar and online format. 
 

  Aviation Legislation (Part-M/145 + 
Ukrainian regulations) 

  Aviation Insurance 

  Risk Management 

  Emergency Response planning 

  Safety Management System 

  Human Factor 

  Other courses from the programme 
“Modern management system in 
Aviation” 

  Most of the Managerial, Sales and 
Negotiation skills programmes of Wilson 
Learning  

  Other courses (please check directly) 

  The same course, programme, volume, 
instructor, certificate 

  Possibility to take course from home at 
your convenience 

  For the Employer - to ensure effective 
use of employees’ time during the 
quarantine period 

З огляду на останні нормативні акти 
Міністерства охорони здоров'я та урядові 

постанови, в інтересах наших Клієнтів, A.B.C. 
Management переводить більшість наших 

програм у формат вебінарів та онлайн 
навчання. 

: 
 • Авіаційне законодавство (Part М / 145 + 

українські нормативні акти) 
 • Авіаційне страхування 
 • Управління ризиками 
 • Планування реагування на надзвичайні 

ситуації 
 • Система управління безпекою 
 • Людський фактор 
 • Інші курси з програми «Сучасна система 

управління в Авіації» 
 • Більшість програм з навичок управління, 

продаж та переговорів Wilson Learning 
 • Інші курси (будь ласка, перевірте 

безпосередньо) 

  Той самий курс, програму, об’єм, 
інструктора, сертифікат 

  Можливість пройти курс із дому у 
зручний час 

  Для Роботодавця – забезпечити 
ефективну зайнятість працівників на 
період карантину 
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  Flexible schedule 

  Ability to use quarantine time to 
complete the required training, for 
which you usually do not have enough 
time 

  Additional discounts 
 

  Spend additional time and money for 
business trips 

  Be present in-person on any stage of the 
training 

  Arrange any special equipment or 
facility for the training 

  Change any settled times and 
agreements for the training 

  PC with Skype and stable Internet 
connection 

  Ability to work from your home at 
agreed schedule 

 
Please send us your questions and requests by 

e-mail 
 info@abcmanagement.com.ua 

  Гнучкий графік занять 

  Можливість використання часу 
карантину для проходження 
необхідного навчання, на яке 
зазвичай не вистачає часу 

  Додаткові знижки 

• Витрачати додатковий час та гроші на 
відрядження 
• Бути особисто присутніми на будь-якому 
етапі навчання 
• Організовувати будь-яке спеціальне 
обладнання або приміщення для навчання 
• Змінювати будь-який вже заброньований 
час та домовленості щодо навчання 
 

• ПК зі Skype та стабільним підключенням до 
Інтернету 
• Можливість працювати із дому за 
узгодженим графіком 
 
Просимо надсилати нам Ваші запитання та 

заявки на е-мейл 
info@abcmanagement.com.ua 
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