
СВІДОМИЙ ВИБІР КРАЩИХ 

ПАМ'ЯТКА АБІТУРІЄНТУ 
ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ВСТУПНИК БЕЗ 

ПІЛЬГ ТА ДОДАТКОВИХ БАЛІВ ПОДАЄ: 

• заяву в електронній формі; 

 

ІНШІ ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ: 

• заяву на бланку університету; 

• копію документа, що посвідчує особу та 

громадянство (паспорт 1-ша, 2-га та 11-та 

сторінки); 

• копію документа державного зразка про раніше 

здобутий освітній рівень, на основі якого 

здійснюється вступ, та копію додатка до нього; 

• копію сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

• чотири фотокартки 3x4 см. 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник 

пред'являє особисто оригінали документів та військовий 

квиток або посвідчення про приписку. 

 

ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА 

 

Хлопці та дівчата можуть паралельно навчатися на 

кафедрі військової підготовки та отримати офіцерське 

звання, що дає можливість працевлаштування в 

податкову поліцію, ОБЕП та економічні відділи СБУ. 

КОНТАКТИ 

АДРЕСА УНІВЕРСИТЕТУ: 

вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, Україна, 49010.  

Сайт: diit.edu.ua 

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ: 

Приймальна комісія, вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 

49010, Україна.  

Приймальна комісія розташована в к. 261 Нового 

навчального корпусу. Їхати в напрямку проспекту 

Гагаріна тролейбусами А, Б, 9, трамваями 1, 5, 

маршрутними таксі 101, 126, 124А, 88 та іншими. 

Телефони: (056) 776-61-30 

 (056) 793-19-15 

Залізн. тел.: 3-19-15 

Сайт: pk.diit.edu.ua 

Е-mail: pk@pk.diit.edu.ua 
 

КАФЕДРА  

«ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ» 

кімната 4204  

Телефони: (056) 373-15-80 
 (096) 469-60-09 

Сайт: http://diit.edu.ua/faculty/emt/ka

fedra/etmt 

Е-mail: kafedraem@ukr.net 
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УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

               СВІДОМИЙ ВИБІР КРАЩИХ 



СВІДОМИЙ ВИБІР КРАЩИХ 

ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

Підготовка фахівців за спеціальністю «Менеджмент» 

здійснюється кафедрою «Економіка і менеджмент» за освітньо-

кваліфікаційними рівнями «бакалавр»,  «магістр». 

В умовах економіки ринкового типу й радикальної 

перебудови системи управління економікою особливо гострою 

є проблема забезпечення підприємств професіоналами з питань 

управління, тобто менеджерами. Магістр з менеджменту 

організацій і адміністрування - це професійний керівник, який 

має спеціальну управлінську освіту й відповідає за розробку і 

прийняття управлінських рішень, займається широким колом 

економічних та управлінських питань. 

Спеціальність «Менеджмент» надає комплекс знань у 

галузі економіки, маркетингу, фінансів, менеджменту 

організацій, стратегічного, інвестиційного, інноваційного, 

фінансового менеджменту, управлінського консультування, 

корпоративного управління, управління персоналом, логістики, 

адміністративного, трудового, господарського права, 

кредитування, обліку та аудиту, управління проектами, 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, міжнародних 

економічних відносин тощо. Навчальні програми узгоджуються 

з вимогами практики й динамічним розвитком бізнесу. 

Колектив кафедри «Економіка і менеджмент» для 

підготовки висококваліфікованих фахівців використовує у своїй 

роботі передові технології навчання, які включають систему 

тренінгів, кейсів та інших активних методів із застосуванням 

новітніх інформаційних технологій. 

Здобута освіта дозволяє досить легко адаптуватися до 

таких суміжних напрямків діяльності, як економіка, фінанси, 

бухгалтерія та аудит, маркетинг, консалтинг, освітні послуги 

тощо. 

Професійно-кваліфікаційний портрет фахівця: володіє 

комплексом знань у галузі стратегічного управління, 

маркетингу, управління персоналом, фінансового та 

інвестиційного менеджменту, права, інформаційних 

технологій, прогнозування, обліку та ін; вміє забезпечувати 

ефективне управління, організовувати системи управління, 

удосконалювати управління в організаціях будь-якої сфери 

економіки; веде управлінську, організаційну, економічну, 

планово-фінансову, інформаційно-аналітичну, проектно-

дослідну, інноваційну, методичну, консультаційну, освітню 

діяльність. 
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Між Дніпропетровським національним університетом 

залізничного транспорту та Університетом транспорту               

м. Ланьчжоу (Китай) підписана угода про короткострокове 

навчання, у рамках якої реалізовується програма безкоштовного 

стажування студентів. На сьогодні студенти цієї спеціальності 

проходять безкоштовне стажування з виплатою стипендії. 

У рамках угоди між Міністерством освіти і науки України та 

Міністерством освіти КНР про співробітництво в галузі освіти 

кожен студент має можливість отримати грант Уряду Китаю на 

навчання у провідних вишах КНР.  

Магістри цієї спеціальності мають можливість отримати 

дипломи магістра Національної школи майстерності та 

професій (Спат, м. Париж, Франція). 

У рамках програми «Польський Еразмус» наші студенти 

проходять безкоштовне стажування в провідних вишах 

Польщі. 

ОСНОВНІ СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

• Менеджмент 

• Маркетинг 

• Економіка підприємств 

• Економіка праці та соціально-трудові відносини 

• Міжнародна економіка 

• Інвестиційний менеджмент 

• Інноваційний менеджмент 

• Економічний аналіз діяльності підприємства 

• Самоменеджмент 

• Управління персоналом 

• Оцінка бізнесу та майна 

• Міжнародний менеджмент 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Випускники успішно працюють на підприємствах 

залізничного транспорту (від економіста до заступника 

начальника залізниці з економічних питань), промисло-

вості, торгівлі, малого та середнього бізнесу, у державній 

податковій адміністрації, банках та інших фінансових 

установах. 

За стандартом вищої освіти України для випускників 

спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністру-

вання» передбачена можливість професійної роботи на 

35 групах посад.  

До складу укрупнених груп таких посад входять: 

• менеджер-економіст підприємств залізничного 

транспорту, економіст з фінансової роботи, началь-

ник відділу в банківських установах, економіст- 

аналітик 

• начальник фінансово-економічного відділу 

• економіст збуту або матеріально-технічного поста-

чання 

• фахівець   податкової    та    контрольно-ревізійної 

служб 

• менеджер з управління персоналом 

• державний інспектор 

• інструктор (з основної діяльності, з передових ме-

тодів праці) 

• інженер з організації та нормування праці, з підго-

товки кадрів і професійної адаптації 

• економіст-радник, консультант з економічних пи-

тань 

• економіст з договірних та претензійних робіт 

• керівник малого підприємства без апарату управ-

ління в усіх сферах і галузях діяльності 

• начальник бюро, сектора, відділу та інших під-

розділів підприємств і організацій усіх сфер діяль-

ності 

• директор підприємства або організації, керівник 

відділення 

• директор філії 

• директор-розпорядник 

• керівник, менеджер  

• керівник проектів та програм 

• менеджер у фінансовій діяльності 
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