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Інформація зі спеціальності менеджмент
Спеціальність займається підготовкою магістрів-менеджерів професійних керівників, які спрямовують бізнес до успіху, очолюють
організацію або її підрозділ, здатні зробити її успішною, багатою,
конкурентоспроможною та перспективною. Магістр-менеджер
володіє знаннями, вміннями та навичками зі стратегічного
менеджменту, мікро- та макроекономіки, фінансової системи
підприємства, принципами бухгалтерського обліку, розуміє світові
закони економічного розвитку, які допоможуть ефективно
управляти підприємствами та їх бізнес-процесами. В результаті
менеджер приймає ефективні рішення, забезпечує їх практичну
реалізацію та несе відповідальність за їх виконання.

Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому:
Фахівці з менеджменту, яких готує Придніпровська Державна
Академія Будівництва та Архітектури,
будуть компетентні в таких питаннях:














Системний аналіз діяльності організації.
Розробка стратегічних напрямів розвитку організації.
Розробка та впровадження інновацій.
Формування оптимального асортименту продукції та здійснення
комерційної діяльності.
Організація праці робітників по досягненню місії та цілей
підприємства.
Організація процесів управління, прийняття та реалізація
управлінських рішень.
Управління конкурентоспроможністю організації.
Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці; створення
сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.
Контролювання забезпеченості ресурсами.
Контролювання технології виробництва та збуту продукції.
Узгоджене використання усіх видів ресурсів; регулювання

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення
навчання:

Випускники спеціальності підготовлені для роботи в
якості менеджерів (керуючих, адміністраторів) на
підприємствах і в організаціях різних галузей і форм
власності. Професійна діяльність менеджера полягає в
проектуванні і вдосконаленні системи управління
підприємством, впровадження стандартів якості та
інформаційних технологій, реалізації загальних функцій
управління, прийнятті стратегічних і тактичних рішень
відповідно до займаної посади, організації діяльності
та управлінні підрозділами та підлеглими.

Основні посади, на яких можна працювати після
закінчення навчання:
1. Керівник в організаціях державної служби.
2. Керівник підприємства (генеральний директор, директор,
виконавчий директор, віце-президент).
3. Заступник директора (начальник) з виробництва (кадрам,
фінансів, маркетингу, персоналу та ін.), заступник директора з
науково-дослідних та досвідне-конструкторських розробок.
4. Керівник підрозділу (філії, відділу).
5. Менеджер з управління персоналом.
7. HR-директор, рекрутер (підбір персоналу).
8. Менеджер системи якості.
9. Бізнес-консультант.
10. Менеджер по реалізації.
11. Менеджер по закупкам.

КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ
Ступінь бакалавра
Нормативний строк навчання на основі
повної загальної середньої освіти:
денна та заочна форми – 4 роки,
Кваліфікація – бакалавр з менеджменту і адміністрування
Для випускників технікумів та коледжів можливий вступ на навчання зі скороченим строком підготовки
бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент» (спеціалізація “Менеджмент і адміністрування”) на основі освітньокваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста, здобутого як за однією зі споріднених, так і за будь-якою
іншою спеціальністю.
Для конкурсного відбору вступників на навчання зі скороченим строком для здобуття ступеня бакалавра
на основі ОКР молодшого спеціаліста зараховуються результати фахового вступного випробування, яке
проводиться у письмовій формі згідно з програмою, складеною на основі освітньо-професійних програм
підготовки фахівців ОКР молодшого спеціаліста.
Результати фахового вступного випробування оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів.
Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість
балів з фахового вступного випробування становить не менше 24.
При вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою
спеціальністю, вступник допускається до фахового вступного випробування за умови успішного
проходження додаткового вступного випробування.
Додаткове вступне випробування проводиться у письмовій формі згідно з програмою з основ
спеціальності.
Результат додаткового вступного випробування оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів.
Вступник допускається до фахового вступного випробування, якщо результат додаткового вступного
випробування оцінений не менше ніж у 24 бали.
Результати додаткового вступного випробування при обчисленні конкурсного балу не враховуються.
З програмами вступних випробувань можна ознайомитись на web-сайті Академії.
Підготовка на основі будь-яких інших спеціальностей ОКР молодшого спеціаліста, крім перелічених
споріднених, здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.

ПРОТЯГОМ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ-МАГІСТРІВ СТУДЕНТИ ВИВЧАЮТЬ:
НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Ділове адміністрування
Основи управлінського консультування
Управління ризиками в менеджменті організацій
Інноваційний менеджмент
Міжнародний менеджмент
Управління конкурентоспроможністю підприємств
Логістичні системи в менеджменті підприємств
Фінансовий менеджмент
Корпоративне управління
Управління розвитком персоналу
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ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТИ ПРОХОДЯТЬ ПРАКТИКУ НА РІЗНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
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УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ» В ОЛІМПІАДАХ ТА КОНКУРСАХ
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ВИПУСКНИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ І
АДМІНІСТРУВАННЯ»

Понад 92% випускників працюють за спеціальністю
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ЯКІСНИЙ СКЛАД ВИПУСКАЮЧОЇ КАФЕДРИ:







2 доктора економічних наук, професора;
2 доктора технічних наук, професора;
5 кандидатів економічних наук, доценті;
3 кандидата технічних наук, доцента;
1 асистент;
2 лаборанта.

БІБЛІОТЕКА КАФЕДРИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА МОНОГРАФІЇ

Кафедра цілеспрямовано працює над створенням електронної бібліотеки, використання
можливостей якої дозволяє перевести навчальний процес на якісно новий рівень розвитку. Вже
зараз всі методичні вказівки кафедри та окремі посібники представлені в електронному
вигляді та ефективно використовуються студентами очної та заочної форм навчання.
КОЖНА ЛЮДИНА – ЦЕ ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ!
Кафедра менеджменту, управління проектами і логістики дає необхідні знання
для професійного росту і просунення по кар’єрній сходинці.
МЕНЕДЖМЕНТ– ЦЕ КЛЮЧ ДО УСПІХУ В ЖИТТІ!!!

МІЖНАРОДНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Студенти нашої кафедри мають можливість за прогресивною
інтенсивною європейською методикою поглиблено вивчити
іноземні мови: англійська, французька, німецька, італійська.
Багаторічне співробітництво нашої Академії з європейськими
університетами (Франції, Німеччини та інших країн) протягом
більш, ніж 20 років, відкриє студентам унікальну можливість
отримати лінгвістичне стажування в європейських університетах з
отриманням
Міжнародного
сертифікату
з
лінгвістичного
стажування, що розкриває багато перспектив з працевлаштування.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ, УПРАВЛІННЯ
ПРОЕКТАМИ І ЛОГІСТИКИ
Завідуючий кафедрою, Доктор технічних наук, професор
Вечеров Валерій Тимофійович – стажування в Інституті економіки
Всесвітнього банку реконструкції та розвитку (м. Нью-Йорк, США)

Доктор економічних наук, професор
Божанова Вікторія Юріївна – лінгвістичне
стажування в Національному інституті
прикладних наук (м. Ліон, Франція)

Доктор економічних наук, професор
Поповиченко Ірина Валеріївна - лінгвістичне
стажування з економіки Школі
економічної франкофонії (м. Бурнеф-ан-Мож,
Франція)

НАША ІНФРАСТРУКТУРА: ГУРТОЖИТКИ ТА КАФЕ
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Наша Інфраструктура: басейн, спортзали для занять
баскетболом, волейболом, футболом , бадмінтоном,
гімнастикою, фехтуванням та іншими видами спорту
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Контакти:
м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а, висотний корпус, 5 поверх, ауд.В511.
Офіційний сайт кафедри:
www.management.dp.ua.
E-mail:
management.dp.ua@gmail.com
Кафедра: (056) 756-33-93
Приймальна комісія (0562) 47-08-66
Транспорт:
Трамвай:
•№ 1 — зупинка Нагорний ринок
•№ 5, 7 — зупинка вул. Гончара /
вул. Жуковського
Маршрутні таксі:
•№ 30, 40, 67, 79, 109 — зупинка
вул. Жуковського
•№ 87а, 88, 101а, 116, 119а, 124а,
125а, 126, 127, 134, 146а —
зупинка вул. Чернишевського

СХЕМА ПРОЇЗДУ

