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Кафедра менеджменту здійснює підготовку висококваліфікованих
фахівців в галузі знань управління і адміністрування за трьома освітньонауковими рівнями:

Бакалавр
• За спеціальністю 073 - Менеджмент

Магістр
• За спеціальністю 073 – Менеджмент, спеціалізація
Менеджмент організацій та адміністрування
• За спеціальністю 073 – Менеджмент, спеціалізація
Управління інноваційною діяльністю

Доктор філософії
• За спеціальністю 073 – Менеджмент
• Відкрита вчена спеціалізована Рада по захисту
докторських та кандидатських дисертацій
• Заснований фаховий журнал: Економіка,
менеджмент, бізнес
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ПРОГРАМА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
073 – «МЕНЕДЖМЕНТ»

Открыть диск

Бакалавр з менеджменту може обіймати посади керівників
середньої та вищої ланки в бізнесових структурах, громадських,
галузевих й інноваційних утвореннях
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ПРОГРАМА ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
073 – «МЕНЕДЖМЕНТ»

Місія програми – підготовка фахівців для роботи в
управлінській сфері на основі поєднання знань з
менеджменту, бізнес-адміністрування, економічної
безпеки та фінансового менеджменту з практичними
навичками моделювання процесно-орієнтованих
систем управління на інноваційних засадах з
урахуванням особливостей функціонування
телекомунікаційної галузі із широким застосуванням ІТ
- технологій.
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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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•
•
•
•
•
•
•
•
•

вільне використання офісної й комп'ютерної техніки та ІТ – технологій,
навички ведення електронної комерції та електронного документообігу;
наявність комунікативних здібностей, вміння працювати “у команді”,
готовність до співробітництва та вирішення конфліктів;
уміння організовувати свою роботу та роботу підлеглих, навички контролю;
планувати, прогнозувати, організовувати та контролювати всі етапи
виробничих процесів;
акуратність та грамотність роботи з документами, дисципліна й
пунктуальність;
навички розробки поточних і перспективних планів роботи, стратегій,
програм, проектів, заходів виконання завдань керівництва;
налагодження ділової співпраці та партнерських стосунків із різними
організаціями й установами (вільне володіння іноземною мовою - бажано
англійською);
прогнозувати попит, розширювати ринки збуту продукції та контролювати
якість виконання всіх бізнес-процесів;
здатність до розробки і обґрунтування вибору найбільш ефективних
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управлінських рішень.

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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Об'єктивна необхідність переходу на інноваційний
зміст навчання
Передумови

Високий рівень конкуренції на ринку
освітніх послуг у сфері вищої економічної
освіти
Наслідки

Необхідність впровадження інноваційних
технологій в організацію та реалізацію
освітнього процесу для забезпечення
конкурентоспроможності
вищого
навчального закладу
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12 кроків до якісної освіти
Цільова орієнтація теоретичної та прикладної складових
навчального процесу на формування у студентів
компетенцій, вмінь і навичок, які відповідають вимогам
сучасного розвитку науки і техніки, компаній партнерів
кафедри – потенційних роботодавців та відповідного
сегменту ринку праці, а також забезпечують отримання
студентами першого високооплачуваного робочого місця.
Реалізація концепції передбачає:
навчання студентів чому потрібно і як потрібно, теоретично і
практично

здійснення теоретичної підготовки на основі сучасного розвитку
науки і техніки та компетенцій компаній – партнерів кафедри
здійснення практичної підготовки на матеріально-технічній базі,
основою якої є обладнання останнього покоління, прогресивні
програмно-апаратні комплекси та програмне забезпечення
укладання договору з компаніями, які є потенційними роботодавцями
випускників за спеціальністю (спеціалізацією) підготовки кафедри
освітню підготовку студентів на основі компетенцій компаній
наших партнерів- роботодавців, з якими кафедрою укладено
договір про співпрацю
по всіх спеціальностях і спеціалізаціях підготовки студентів
видаються сертифікатів компаній – партнерів кафедри
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Підготовка по спеціальності чи спеціалізації починається
з першого курсу

Менеджмент і адміністрування
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На першому курсі викладається спеціальна дисципліна

Мета – опанування студентами
вміння налаштування і
експлуатації сучасних
електронних пристроїв та гаджетів
та у повній мірі використовувати
можливості сучасних
інформаційних технологій у
майбутній роботі та у
повсякденному житті
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Додатково викладаються дисципліни

Курс
«Групова динаміка та комунікації»
«Ділові комунікації»
«Засади відкриття власного бізнесу»
«Хмарні технології»
«Штучний інтелект»

Вивчення цих дисциплін спрямоване на підготовку комунікабельних,
ініціативних спеціалістів, організаторів, які вміють творчо вирішувати
непрості завдання, структурно та аналітично мислити, здатних
максимізувати прибутки компанії, налагодити зв'язки з партнерами та
споживачами.
14

Посилене вивчення англійської мови на протязі усіх
років навчання
на 1-2 курсі — для студентів-менеджерів 3 пари занять на тиждень

на 3-4 курсах — для студентів-менеджерів 2 пари занять на
тиждень
Це забезпечує вільне володіння фаховою англійською мовою та засвоєння
її на рівні міжнародного стандарту В2
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Більше половини занять проводиться практично

Теоретичні заняття
Практичні заняття
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Реалізація практичного навчання за освітньою програмою
Ознайомча практика
Виробнича практика
Переддипломна практика
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По темам кожної дисципліни обов'язково проводиться
теоретичне і практичне заняття
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По кожній темі занять лектор надає перелік питань для
самостійного опрацювання студентами

Самостійна підготовка студенів до практичних занять базується на
використанні сайту електронного та дистанційного навчання
dl.dut.edu.ua - системі MOODLE, в якій по кожній дисципліні
кафедри надається:
• конспект лекції;
• перелік рекомендованої літератури;
• перелік питань для самостійної підготовки;
• методичні вказівки щодо самостійної роботи;
• глосарій;
здійснюється тестування за кожною темою з метою перевірки
готовності студентів до практичних занять.
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Для забезпечення якості проведення практичних занять
створена сучасна навчально-лабораторна база
Мультиспектральний бізнес-тренажер «ІТ – Менеджер» (ауд. 415)

Для набуття практичних навичок і умінь з Digital - трансформації на основі ІС –
підприємство, МЕДок, GovTech, Парус, Digital - menegement, системи електронного
документообігу, ePrescription, LegalTech, BMPS-системи, CRM&BPM на платформі
bpm’online, ERP, Digital-страхування, BlockChain, PERT, GERT, UPE-платформи з
управління ефективністю, Grid-технології, RetailTech, InsurTech, FinTech, NanoTech та
отримання сертифікатів компаній – партнерів Проком, Інтелект – сервіс, Парус.
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При підготовці бакалавра зі спеціальності 073менеджмент розподіл годин навчального плану
здійснюється з розрахунку:

25%

75%

Дисципліни загальної підготовки
Дисципліни професійної підготовки
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При підготовці студентів-бакалаврів за спеціальністю
розподіл годин го плану здійснюється з розрахунку:

25%
38%

37%

дисципліни загальної підготовки

за спеціальністю

за спеціалізацією
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Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється
з 1-го по 8-ий семестр

1-й сем-тр 2-й сем-тр 3-й сем-тр 4-й сем-тр 5-й сем-тр 6-й сем-тр 7-й сем-тр 8-й сем-тр
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Проведення практик студентів передбачено в
компаніях-партнерах кафедри менеджменту
Після проходження
студентами навчання у
“Навчально-тренувальна фірма” на базі операційного
«1С: підприємство 8.2» за результатами успішно
сертифікаційного екзамену студентам надається
отримання сертифікату компанії «1С:».

Сертифікату
користувача
програмного продукту «Парус –
менеджмент і маркетинг» від
корпорації ПАРУС

лабораторії
середовища
складеного
можливість

Сертифікату користувача
комп’ютерної програми
„М.Е.DОСˮ від компанії
«Інтелект Сервіс».
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Динаміка укладення договорів з
компаніями-партнерами кафедри
Кількість укладених договорів
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 Секретаріат Комітету з питань
інформатизації та зв’язку
Верховної Ради України
 Національне агентство України з
питань державної служби
 Укртелеком
 ТОВ «ТриМоб»
 УДППЗ «Укрпошта»
 Український центр інноватики та
патентно-інформаційних послуг
ДП «Український інститут
інтелектуальної власності»
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 Сертифікаційна компанія «Бюро
Верітас (Bureau Veritas)»
(Франція)
 ТОВ «ОСІС»
 Фірма «1С» (ТОВ «ПРОКОМ»)
 ТОВ «Парус – Регіони»
 Інтелект-сервіс M.E.Doc
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 Гомельський державний
технічний університетом імені
П.О. Сухого, м. Гомель
(Республіка Білорусь)

 Асоціація аудиторів і
консультантів в менеджменті
республіки Молдова
 Міжнародний центр «Столетие»
 ТОВ «Реаллайн»
 ПАТ «Фарлеп-інвест»
 Телекомунікаційна група Vega
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Мультиспектральний бізнес-тренажер „ІТ – Менеджерˮ (ауд. 415)

Кафедра менеджменту здійснює науково-дослідні
роботи за темами:
„Методичні підходи щодо формування та
реалізації сталого розвитку галузі зв’язку, інформації
та інформатизації”;
„Методологічні засади побудови процесноорієнтовного підприємства телекомунікацій”.

для набуття практичних
навичок і умінь з Digital трансформації на основі ІС –
підприємство,
МЕДок,
GovTech, Парус, Digital menegement,
системи
електронного
документообігу,
ePrescription,
LegalTech,
BMPS-системи, CRM&BPM
на платформі bpm’online,
ERP,
Digital-страхування,
BlockChain, PERT, GERT,
UPE-платформи з управління
ефективністю,
Gridтехнології,
RetailTech,
InsurTech, FinTech, NanoTech
та отримання сертифікатів
компаній
–
партнерів
Проком, Інтелект – сервіс, 29

Лабораторія кафедри Менеджмент (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, Microsoft Office
2016:Word,
Excel,
PowerPoint,
Outlook,
Access,
Publisher
,
ADempiere,
Microsoft
Project,
Primavera
SureTrak
Project
Manager, Spider Project Lite,
OpenProj,
БЭСТ-Маркетинг
Marketing Expert , SPSS, (СППР)
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"Выбор"

Правильність
інноваційного
підходу
до
організації
навчального процесу підтвердив
своїми знаннями студент кафедри
менеджменту,
групи
МНД-41
Нечитайло Богдан Сергійович,
який взяв участь у ІІ етапі
Всеукраїнської
студентської
олімпіади
«Менеджмент
інноваційної
діяльності»,
яка
проходила 15–17 травня 2019
року
на
базі
Одеського
національного
економічного
університету. Нечитайло Богдан
Сергійович зайняв 5 місце серед
77 учасників олімпіади з різних
куточків
України
та
здобув
грамоту в номінації «За уміння
планувати інноваційні проекти».
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Висновки
12 кроків інноваційного навчання на кафедрі
Менеджменту здійснюються для того, щоб
випустити висококваліфікованого менеджера в
галузі IT, який на основі одержаних теоретичних
знань і практичних умінь зможе успішно
працевлаштується у престижну компанію.
«Єдиний спосіб виконати вражаючу
роботу – полюбити її»!
Steve Jobs
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Саме наш університет формує нове покоління бізнесової та
управлінської еліти, а така модель навчання дозволяє
забезпечити якісну підготовку нової генерації менеджерів, які
досконало володіють економічною та управлінською теорією,
здатні комплексно розв’язувати складні професійні завдання із
застосуванням сучасного інструментарію та ІТ технологій, які
природно вмонтовані у інформаційний та економічний простір. 34

