
 

Шановний абітурієнте! 
 

 

Мрієш відкрити власний бізнес, заснований на сильних 

теоретичних та практичних знаннях? 

Хочеш зайняти керівну посаду на підприємстві та 

вести свою фірму до нових вершин? 

А, може, прагнеш змінити світ на краще, 

реалізовуючи свої цілі? 

 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!  
  

 

Менеджер – це людина яка перетворює 

проблеми у можливості та досягає своїх цілей 

чужими руками. Раніше, щоб щось змінити, 

необхідні були гроші, зв’язки, влада. Сьогодні 

потрібен лише комп’ютер з Інтернетом, гарна 

ідея, твої здібності та знання. 

Менеджмент – це і наука і мистецтво. 

Саме наш університет формує нове покоління бізнесової еліти, яка відповідає 

світовим стандартам, має глибокі знання, уміє системно та інноваційно мислити, 

приймати ефективні рішення із широким застосуванням ІТ - технологій.  

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.  

 

Бакалавр з менеджменту: 

Денна форма – 4 роки, 

Заочна форма – 5 років, 

Професійна кваліфікація: 

Помічники керівників 

підприємств 

Магістр з менеджменту: 

Денна форма – 1,5 років, Заочна форма – 2 роки, 

Професійна кваліфікація:  

 Менеджери (управителі) з питань комерційної 

діяльності та управління діяльності, викладачі 

університетів та вищих навчальних закладів 

 Професіонали з інноваційної діяльності, викладачі 

університетів та вищих навчальних закладів 
 

Доктор філософії з менеджменту: Денна форма – 3 роки, вечірня форма – 4 роки. 

ЗНО: укр. мова та 

література, математика, 

іноземна мова або географія 

ЗНО: іноземна мова  



 Навчальні плани розроблено з 

урахуванням вимог роботодавців до 

спеціалістів. 

 Години навчального плану розподілені за 

принципом: 25% – на дисципліни загальної 

підготовки і 75% – на дисципліни професійної 

підготовки за спеціальністю. 

 В структурі всіх дисциплін переважають 

практичні заняття (складають більше 50% 

аудиторних годин). 

 На практичні заняття запрошуються представники 

підприємств партнерів кафедри, успішні менеджери в 

різних сферах управління.  

 Цікаве та активне студентське життя. 

 Можливість 

отримати комплекс практичних знань, умінь і навичок 

щодо технології створення бізнесових структур та створення IT-системи 

управління підприємством, а також отримати іменні сертифікати фахівця 

по використанню програмного комплексу «1С: Підприємство», «Парус» та 

«M.E.Doc».  

 Проходження практик і стажування на базі підприємств партнерів 

кафедри. 

 Поглиблене вивчення ділової англійської мови для кращих 

перспектив працевлаштування. 

 Високий рівень підготовки професорсько-викладацького складу випускової 

кафедри.  

 
Підготовка зі спеціальності починається вже з першого курсу з вивчення 

комплексної дисципліни «Менеджмент і адміністрування», розділами якої є: основи 

менеджменту, теорія організації, управління бізнесом, управління 

конкурентоспроможністю, управління економічною безпекою підприємства, управління 

персоналом, операційний менеджмент, адміністративний менеджмент, управління 

фінансовою діяльністю, інвестиційний менеджмент тощо, які дозволяють студенту 

отримати ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички у всіх сферах управління. 

Також наші студенти вивчають такі дисципліни професійної підготовки як «Економіка 

підприємства», «Логістика», «Маркетинг», «Облік і аудит», «Фінанси, гроші та кредит». 

Специфіку менеджменту у сфері телекомунікацій та інформатизації дозволяють розкрити 

такі дисципліни: «Управління бізнес-процесами в телекомунікаціях», «Управління 

технологічним розвитком», «Основи операторської діяльності в галузі телекомунікацій», 

«Провайдинг інновацій в галузі телекомунікацій» та інші.  

Навчальні програми дисциплін загальної підготовки («Філософія», «PR технології та 

зв'язки з громадськістю», «Ділові комунікації»,  «Етика ділового спілкування та риторика» 

тощо) розроблені з врахуванням специфіки дисциплін професійної підготовки і 

слугують надійним базисом для засвоєння в майбутньому професійних 

знань та навичок. 

Цикл дисциплін «Бізнес-інформатика», «Обліково-інформаційні 

системи менеджменту» «Бізнес-адміністрування» мають 100% 

практичне спрямування і дозволяють нашим студентам отримати 

досвід управляння бізнес-процесами на сучасних підприємствах вже 

під час навчання. 

Для того, щоб наші випускники йшли в ногу з життям, до 

навчального плану введені дисципліни «Застосування інформаційно-

телекомунікаційних засобів», «Хмарні технології», «Штучний 

інтелект». З метою забезпечення високих комунікативних здібностей та 

вміння працювати в команді до навчального плану 

включені дисципліни «Групова динаміка та комунікації»та «Ділові 

комунікації». Дисципліна «Засади відкриття власного бізнесу» має на 

меті забезпечити студента всім необхідним методичним 

інструментарієм для започаткування та успішного розвитку власної 

справи.  

Зв’яжись з нами: тел. (044) 249–25–59, (044) 249–25–82,  

e-mail: management@dut.edu.ua, www.dut.edu.ua 
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http://www.dut.edu.ua/

