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Визначні 
здобутки 

ДВНЗ 
“НГУ”

За оцінками ЮНЕСКО 
ДВНЗ “НГУ” посів 

шосте місце серед 200 
університетів України

За оцінками 
ЮНЕСКО ДВНЗ 

“НГУ” посів 
четверте місце 

серед технічних 
університетів 

України

За загальним 
рейтингом КОМПАС 
ДВНЗ “НГУ” входить 
до 13 кращих ВНЗ із 

200 

Здійснює діяльність 
відповідно до 

стандартів 
європейського 

науково-освітнього 
простору за 

пріоритетним 
державним 

фінансуванням

Кафедра менеджменту



ЧОМУ МИ НАЗИВАЄМОСЯ 
«ГІРНИЧИЙ»?

Сьогодні НГУ - технологічний 
багатопрофільний вищий навчальний 
заклад.

Ми готуємо фахівців з 25 спеціальностей
– від комп'ютерної інженерії та
робототехніки до управління бізнесом та
правознавства.

Назва «Гірничий» є даниною традиції та
нагадуванням про те, що наш університет
був першим технічним ВНЗ у
центральній та південно-східній Україні у
1899 р.

Кафедра менеджменту  
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Кафедра менеджменту 

Кафедра менеджменту  

З нами Ви досягнете більшого!

Місія кафедри менеджменту – ми задовольняємо потреби людей в сфері
менеджмент – освіти таким чином і в такому обсязі, які відповідають
високим професійним та етичним стандартам.

Ключові фактори успіху кафедри менеджменту:
• етичність;
• якість;
• інновації;
• результативність;
• швидкість реакції на потреби ринку.

м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, 
4-й корпус, 3-й поверх, кімната  №64,тел. (056) 756-09-36
Адреса офіційного сайту: mvs.nmu.org.ua
E-mail: ngu_mvs@i.ua



Конкурентні переваги кафедри менеджменту 

Кафедра менеджменту  

На кафедрі пріоритетними є чотири складові підготовки молодих
фахівців, які забезпечують їх конкурентоспроможність:

• фундаментальна підготовка в галузі економіки і менеджменту;
• фундаментальна підготовка в галузі вивчення іноземних мов;
• фундаментальна підготовка в галузі інформаційних технологій;
• фундаментальна підготовка в галузі ділової комунікації та прикладної

психології.

Три види компетентності, якими володіють випускники кафедри:
• управлінська (вміти планувати, організовувати, мотивувати,

контролювати тощо);
• професійна (залежить от обраної спеціальності);
• комунікативна (організаційний, психологічний та етичний аспекти).



КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
ВИКОРИСТОВУЄ СИСТЕМНИЙ ПІДХІД, ЯКИЙ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА 

ТАКИХ ПОЗИЦІЯХ:
навчальний процес включає дисципліни нормативного (які забезпечують базову підготовку в галузі
економіки та менеджменту) та варіативного циклу (які дозволяють студенту самостійно обирати
траєкторію навчання та поглиблювати знання у пріоритетній для нього галузі менеджменту);
у навчальному процесі використовуються аудиторні заняття (лекції, практичні, лабораторні,
семінарські заняття, практики (ознайомча, комп'ютерна, мовна, виробнича, переддипломна),
курсове та дипломне проектування (виконання робіт реального та дослідницького характеру);
реалізація зазначеного підходу дозволяє сформувати фахівця – організатора, лідера бізнесу,
здатного приймати зважені управлінські рішення з питань забезпечення конкурентоспроможності
виробничого підприємства;

Кафедра менеджменту   

 для посилення підготовки студенти додатково мають
можливість протягом всього періоду навчання брати
участь у дослідженнях кафедри, результати яких
відображаються у наукових статтях, доповідаються на
наукових та науково-практичних конференціях
університетського, місцевого, регіонального,
Всеукраїнського та міжнародного рівнів;

 додаткові можливості розширення компетенції
менеджера для студентів створює участь у
різноманітних спільних навчальних проектах ДВНЗ
“НГУ” та університетів-партнерів з України та з
закордону;

 кафедра створює можливість для студентів
поєднувати теоретичне навчання із отриманням
практичного досвіду роботи зі спеціальності на
провідних підприємствах регіону.



НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У СУЧАСНО 
ОБЛАДНАНИХ АУДИТОРІЯХ

Кафедра менеджменту  



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» (1-4 курси)
(акредитовано до 2023 р.)

«Якісному управлінню можна навчитися. І будь-який з 
Вас зможе навчитися тому, як стати кращим в своїй галузі»

Пітер Друкер, класик сучасного менеджменту.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.
Кваліфікація – бакалавр з менеджменту.
Галузь знань – 07 «Управління і адміністрування»
Форми навчання – очна (денна та вечірня), заочна.
Термін навчання – 3 роки на базі ОКР молодшого спеціаліста; - 4 роки на базі повної загальної

середньої освіти за сертифікатом ЗНО з предметів: 1. Українська мова та література; 2.
Матиматика; 3. Іноземна мова або Географія (не меньше 100 балів кожен)

Кафедра менеджменту

Ліцензійний обсяг прийому, осіб

денна форма заочна форма вечірня форма

250 165 25

Під час навчання в університеті викладачами будуть надані знання, навички та уміння
професійної та практичної підготовки за наступними дисциплінами: «Державне та регіональне
управління», «Операційний менеджмент», «Адміністративний менеджмент», «Маркетинг»,
«Логістика», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Фінанси підприємств»,
«Управлінський аналіз діяльності підприємства», «Управління персоналом», «Стратегічне
управління», «Управління інноваціями», «Виробничий менеджмент», «Організаційна
поведінка», «Ділові комунікації» та інші.



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
(1-4 курси)

Випускники спеціальності «Менеджмент» підготовлені до роботи на машинобудівних,
гірничодобувних, металургійних, хімічних, транспортних та інших підприємствах для
управління структурними підрозділами та процесами, у тому числі в сфері
зовнішньоекономічної діяльності.
Випускники можуть обіймати посади: менеджера з адміністративної роботи,
менеджера з логістики, менеджера з маркетингу, менеджера з персоналу, менеджера з
постачання, менеджера з реклами, менеджера із збуту, менеджера із зв’язків з
громадськістю, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, фахівця з
транспортно-експедиторської та митної діяльності, фахівця з управління проектами,
фахівця з ефективності підприємництва, фахівця-аналітика з дослідження товарного
ринку, фахівця з економічних питань тощо

Кафедра менеджменту

Професійна діяльність бакалавра з
менеджменту полягає у вирішенні практичних
питань економічної діяльності підприємства і
організації управління ним з метою підвищення
його конкурентоспроможності, стимулюванні
успішної діяльності персоналу, активізації
інноваційної діяльності, формуванні
організаційної культури і управлінської
структури підприємства тощо.



Кафедра менеджменту

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
(1-4 курси)

Актуальність професії менеджера: 
• висока потреба в професіоналах в галузі менеджменту;
• цікава робота в ролі керівника людьми;
• робота, яка потрібна всім організаціям, незалежно від її розміру і форми власності;
• творча робота;
• висока оплата праці професіоналів менеджерів;
• професія надає відмінні кар'єрні можливості, особливо якщо до отриманого

багажу знань у випускника додаються такі затребувані роботодавцями якості, як
управлінський і організаторський талант, відповідальність, працездатність,
ініціативність і комунікабельність.

Додаткові можливості:
• Отримання другої (паралельної) вищої освіти, у т.ч. диплом магістра Вищої

банкової школи міста Вроцлав (Польща).
• Поглиблення мовної підготовки: навчання в українсько-американському,

українсько-німецькому, українсько-іспанському, українсько-польському мовних
центрах та інших.

• Стажування за кордоном.
• Участь в міжнародних школах, виступи з доповідями докладів на наукових

конференціях, публікування статей в наукових журналах, слухання лекцій
провідних вітчизняних та закордонних фахівців з менеджменту та економіки.



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
(1-4 курси)

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Кафедра менеджменту  

1. Менеджмент організацій і адміністрування

2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

3. Менеджмент інноваційної діяльності

4. Логістика

5. Адміністративний менеджмент

6. Управління інноваційною діяльністю

7. Управління проектами

8. Економіка довкілля і природних ресурсів

9. В інших галузях знань



СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ 

(ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)» 

Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня   – магістр
на базі освітнього рівня бакалавр, спеціаліст чи магістр
Галузь знань - 07 «Управління і адміністрування»
Кваліфікація – магістр з менеджменту організацій і адміністрування
Термін та форма навчання:  на базі освітнього рівня бакалавр, спеціаліст чи 

магістр:
 очна (денна, вечірня): магістр – 1 рік 5 місяців;
 заочна: магістр – 1 рік 8 місяців.

Кафедра менеджменту  

Випускник спеціальності «Менеджмент
організацій і адміністрування» затребуваний на
підприємствах всіх галузей економіки для
управління структурними підрозділами та
процесами в організаціях різних форм власності.



СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ 

(ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)» 
Під час навчання в університеті викладачами будуть надані знання, навички та уміння
професійної та практичної підготовки за такими дисциплінами: «Публічне адміністрування»,
«Менеджмент організацій і управління змінами», «Корпоративне управління», «Управління
якістю та конкурентоспроможністю», «Упрвління проектами», «Креативний менеджмент»,
«Ризик-менеджмент», «Антикризовий менеджмент» та інші.
Випускники можуть працювати: 
Магістр: заступниками керівників підприємства; начальниками відділу зв’язків із
громадськістю; заступниками начальників відділів: постачання, транспортно-
експедиторського, збуту, логістики, маркетингу, підготовки кадрів; менеджерами персоналу;
головними диспетчерами з перевезень; заступниками планово-економічного, фінансового,
маркетингового відділів; менеджерами служб аналізу і прогнозування, вивчення ринку;
експертами й консультантами з економічних питань, питань ефективного управління
організацією; викладачами вищого навчального закладу та викладачами професійних
навчально-виховних закладів; молодшими науковими співробітниками з методів навчання,
ефективності підприємства, раціоналізації виробництва; методистами з економічної освіти;
економічними радниками або консультантами з економічних питань
Спеціаліст: заступниками керівників підприємства; начальниками відділу зв’язків із
громадськістю; заступниками начальників відділів: постачання, транспортно-
експедиторського, збуту, логістики, маркетингу, підготовки кадрів; менеджерами персоналу;
головними диспетчерами з перевезень; заступниками планово-економічного, фінансового,
маркетингового відділів; менеджерами служб аналізу і прогнозування, вивчення ринку;
експертами й консультантами з економічних питань та питань ефективного управління
організацією

Кафедра менеджменту  



СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня   – магістр на базі освітнього рівня 

бакалавр, спеціаліст  чи магістр 
Галузь знань - 07 «Управління і адміністрування»
Освітньо-кваліфікаційні рівні – магістр
Кваліфікація – магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Термін та форма навчання: на базі освітнього рівня бакалавр, магістр:

Кафедра менеджменту  

 очна (денна, вечірня): магістр – 1 рік 5 місяців;
 заочна: магістр – 1 рік 8 місяців. 

Випускник спеціальності «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності»
затребуваний на підприємствах всіх галузей
економіки для управління структурними
підрозділами та процесами в організаціях у
сфері зовнішньоекономічної діяльності



СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Під час навчання в університеті викладачами будуть надані знання, навички й уміння
професійної та практичної підготовки за такими дисциплінами: «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції»,
«Міжнародний маркетинг», «Аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Управління бізнес-
процесами у зовнішньоекономічної діяльності»
Випускники можуть працювати: 
Магістр: заступниками керівників підприємства; начальниками відділу
зовнішньоекономічних зв’язків; заступниками начальника відділів: постачання, транспортно-
експедиторського, збуту, логістики, маркетингу, підготовки кадрів; менеджерами підрозділів
зовнішньоекономічної діяльності, персоналу; головними диспетчерами з міжнародних
перевезень; економістами з міжнародної торгівлі; експертами й консультантами із
зовнішньоекономічних питань; фахівцями державної митниці, банків, торгово-комерційних
організацій; декларантами на державній митниці, агентами з митного оформлення вантажів
та товарів; викладачами вищого навчального закладу та професійних навчально-виховних
закладів; молодшими науковими співробітниками з методів навчання, ефективності
підприємства, раціоналізації виробництва; методистами з економічної освіти; економічними
радниками або консультантами з економічних питань
Спеціаліст: заступниками керівників підприємства; начальниками відділу
зовнішньоекономічних зв’язків; заступниками начальника відділів: постачання, транспортно-
експедиторського, збуту, логістики, маркетингу, підготовки кадрів; менеджерами підрозділів
зовнішньоекономічної діяльності, персоналу; головними диспетчерами з міжнародних
перевезень; економістами з міжнародної торгівлі; експертами й консультантами із
зовнішньоекономічних питань; спеціалістами державної митниці, банків, торгово-
комерційних організацій; агентами з митного оформлення вантажів та товарів; викладачами
професійних навчально-виховних закладів Кафедра менеджменту  



СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Здобуття освітнього ступеня магістр на базі освітнього рівня бакалавр,
спеціаліс чи магістр
Галузь знань - 07 «Управління і адміністрування»
Кваліфікація – магістр з менеджменту інноваційної діяльності
Термін та форма навчання:  на базі освітнього рівня бакалавр,  магістр:
 очна (денна): магістр – 1 рік 5 місяців;
 заочна: магістр – 1 рік 8 місяців

Кафедра менеджменту  

Випускник спеціальності «Менеджмент
інноваційної діяльності» підготовлений до
роботи на підприємствах машинобудівної,
гірничодобувної, металургійної, хімічної,
легкої промисловості та інших галузей



СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Під час навчання в університеті викладачами надаються знання, формуються
навички та уміння професійної та практичної підготовки за наступними
дисциплінами: «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління
інноваційними проектами», «Маркетинг інновацій», «Інвестиційний
менеджмент», «Інформаційні системи і технології в управлінні інноваційною
діяльністю», «Креативний менеджмент», «Управління ризиками в інноваційної
діяльності», «Інноваційна політика», «Вищи освіта та Болонський процес»
Випускники можуть обіймати посади:
менеджерів (управителів) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
керівників відділів з інноваційної діяльності; експертів й консультантів із
інноваційних питань (консалтингова діяльність); наукових співробітників
науково-дослідних та проектних організацій, фахівців та консультантів у сфері
адміністративної діяльності, маркетингу, економічної та фінансової діяльності,
раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності; керівників
підприємств, установ та організацій; керівників інвестиційних проектів при
впроваджені інновацій на підприємствах; економічних радників або
консультантів з економічних питань, експертів із питань інноваційного
розвитку; консультантів із питань інноваційного розвитку; фахівців із розробки
інноваційного товару; фахівців-аналітиків з дослідження ринку інновацій;
фахівців інвестиційного фонду; фахівців із венчурної діяльності, викладача
вищого навчального закладу у відповідній галузі знань Кафедра менеджменту  



СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЛОГІСТИКА» 

Здобуття освітнього ступеня   – магістр на базі освітнього рівня бакалавр, 
спеціаліст чи магістр

Галузь знань - 07 «Управління і адміністрування»
Кваліфікація – магістр з логістики
Форми навчання – денна
Термін навчання – 1 рік 5 місяців

Кафедра менеджменту  

Випускник спеціальності «Логістика»
підготовлений до роботи на
підприємствах:
 машинобудівних;
 гірничодобувних;
 металургійних;
 транспортних;
 торгівельних тощо.



СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
«ЛОГІСТИКА» 

Під час навчання в університеті викладачами надаються знання, формуються
навички та уміння професійної та практичної підготовки за наступними
дисциплінами: «Логістичний менеджмент», «Проектування логістичних
систем», «Управління ланцюгами поставок», «Фінансові потоки в логістичних
системах», «Логістичний контролінг», «Управління конфліктами в логістичних
системах», «Трансфер інновацій в логістичних системах», «Міжнародний
менеджмент та логістика», «Моделювання логістичних систем»

Випускники можуть обіймати посади:
керівника відділу логістики; директора з матеріально-технічного забезпечення
(транспорту); начальника відділу (служби) транспорту (постачання,
матеріально-технічного постачання, збуту, складу), менеджера з логістики
(постачання, збуту), менеджера з транспортно-експедиторської діяльності,
логіста-аналітика; фахівця в компаніях, що професійно здійснюють надання
логістичних послуг (у транспортно-експедиційних, логістичних компаніях,
міжнародних, складських комплексах і митних терміналах, дистрибутивних
центрах); консультанта та експерта в компаніях, що здійснюють логістичний
консалтинг та аутсорсинг; викладача вищого навчального закладу у
відповідній галузі знань

Кафедра менеджменту  



ФУНДАМЕНТАЛЬНУ ПІДГОТОВКУ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ ТА 
МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАСТУПНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 Економічна теорія
 Економіка підприємства
 Державне та регіональне управління
 Менеджмент організацій і управління змінами
 Фінансовий менеджмент
 Антикризовий менеджмент

 Міжнародний маркетинг
 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні

операції
 Міжнародні економічні відносини
 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 Менеджмент інноваційної діяльності
 Маркетинг інновацій
 Управління ризиками в інноваційної

діяльності
 Інноваційна політика
 Креативний менеджмент
 Управління інноваційними проектами

Кафедра менеджменту   



Кафедра менеджменту  

В умовах невизначеності та глобалізації бізнесу знання в галузі сучасних інформаційних систем та
технологій надає менеджеру надійне знаряддя для прийняття виважених управлінських рішень

 Проектування логістичних систем
 Інформаційні системи і технології в

управлінні зовнішньоекономічною
діяльністю

 Математичне моделювання систем
 Інформаційні системи і технології в

управлінні інноваційною діяльністю
 Інформаційні системи і технології

управління організацією

 Інформатика та комп'ютерна техніка
 Інформаційні системи та технології
 Інтегровані інформаційні системи
 Інформаційні системи і технології в логістиці
 Моделювання логістичних систем

ФУНДАМЕНТАЛЬНУ ПІДГОТОВКУ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ  ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАСТУПНІ ДИСЦИПЛІНИ:



Кафедра менеджменту

ФУНДАМЕНТАЛЬНУ ПІДГОТОВКУ В ГАЛУЗІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАСТУПНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 Іноземна (англійська, німецька,
французька) мова”;

 “Іноземна (англійська, німецька,
французька) мова за професійним
спрямуванням”;

 “Ділова іноземна (англійська, німецька,
французька) мова”;

 “Іноземна (англійська, німецька,
французька) мова для менеджерів”

 “Іноземна (англійська, німецька,
французька) мова у маркетинговій
діяльності”;

 “Іноземна (англійська, німецька,
французька) мова у професійному
середовищі”;

 “Іноземна (англійська, німецька,
французька) мова для академічних
цілей”;



Кафедра менеджменту  

ФУНДАМЕНТАЛЬНУ ПІДГОТОВКУ В ГАЛУЗІ ДІЛОВОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 

НАСТУПНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 Психологія
 Соціологія
 Психологія особистості
 Психологія групи
 Психологія ділового спілкування
 Діловий та світський етикет
 Теорія та практика лідерства
 Формування ефективної команди

 Організаційна поведінка
 Корпоративна культура
 Теорія та практика PR
 Комунікаційний менеджмент
 Психологія менеджменту
 Ділові комунікації
 Конфліктологія



Кафедра менеджменту  

СТУДЕНТСЬКА НАУКА

Участь у дослідженнях 
кафедри – перший крок 
у велику науку, оскільки 

дозволяє успішно 
навчатися у 
магістратурі, 
аспірантурі, 
докторантурі 

НАШІ ВИПУСКНИКИ-НАУКОВЦІ

ДОКТОРИ НАУК: Бардась А.В., Власов С.Ф., Галушко О.С.,
Вагонова О.Г., Лозинський І.Є., Павленко І.І., Решетілова
Т.Б. , Трифонова О.В.

КАНДИДАТИ НАУК: Барабан О.А., Бойченко М.В.,
Варяниченко О.В., Грошелева О.Г., Гулик Т.В., Дробіт Я.В.,
Дубєй Ю.В., Єрохондіна Т.О., Кравець О.Ю., Ковтун К.М.,
Комісаров В.Ф., Мосін О.О., Папіж Ю.С., Петруня В.Ю.,
Рябцева О.Є., Стеханова З.С., Сопілко Н.Ю., Шинкаренко
Н.В., Юровський Р. Ю.



МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Кафедра менеджменту  

 Business Week - міжнародній освітній проект «Бізнес тиждень» реалізується
співтовариством, до якого входить понад 90 ВНЗ Європи. Він надає можливість
студентам та викладачам обмінятися досвідом за різноманітними економічними
тематиками і сприяє культурному обміну між країнами-учасницями

 Міжнародна школа лідерства “Арго” – освітній проект, започаткований у 2004 р.
для студентів Інституту економіки ДВНЗ “НГУ” та Вищої банківської школи (м.
Вроцлав, Польща), який спрямований на розвиток лідерських навичок студентів,
навичок командної роботи та творчих здібностей, що є особливо важливим для
майбутніх менеджерів

 Міжнародні освітні стажування у країнах Єврозони – науковий, освітній,
культурний, мовний обмін, який реалізується у мультинаціональному середовищі

 Можливість отримання другої вищої освіти та диплома магістра Вищої
банківської школи у галузі проектного менеджменту та управління фінансами

 Участь у спільному україно-канадському проекті з бізнес-планування та інших
спільних освітніх проектах, які проводяться іноземними фахівцями в галузі
менеджменту й адміністрування на базі ДВНЗ “НГУ”



Кафедра менеджменту

BUSINESS WEEK

Business Week по-польські

Business Week по-
французькі

Business Week по-
нідерландські

Business Week по-
бельгійські

Business Week по-
португальські



Кафедра менеджменту  

МІЖНАРОДНА ШКОЛА ЛІДЕРСТВА “АРГО”



Кафедра менеджменту

МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ СТАЖУВАННЯ У КРАЇНАХ ЄВРОЗОНИ



Кафедра менеджменту

МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Для бажаючих покращити свої мовні 
навички проводяться засіданні 

німецького мовного клубу

Центр мовної підготовки на кафедрі 
іноземних мов

Слухачі центру мовної підготовки Літературна вітальня

Театр англійської драми



Кафедра менеджменту  

МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Єдина у Дніпропетровському регіоні кафедра військової підготовки 
здійснює підготовку офіцерів запасу для Сухопутних військ 

Збройних Сил України

До військової 
підготовки  на 

конкурсній основі 
залучаються студенти 
(юнаки та дівчата), які 

навчаються на 3-4 
курсах

Випускники кафедри 
військової підготовки 

можуть проходити  службу 
у лавах МВС, податкової 

поліції, СБУ тощо



Кафедра менеджменту  

НАШЕ ДОЗВІЛЛЯ

День факультету менеджменту Спортивно-оздоровчій табір “Гірник” (с. Орлівщина)

Театр англійської драми

Спортивні змагання Студентська весна

День “Первака”Клуб веселих та кмітливих

НГУ створює всілякі 
можливості для 
всебічного гармонійного 
розвитку студентів



ВИПУСК МАГІСТРІВ

Кафедра менеджменту



НАШІ ВИПУСКНИКИ

Бондарець Вікторія  - керівник 
російського представництва німецької  
консалтингової фірми «Roland Berger 

Strategy Consultants» (випуск 2005 року)

Шаматульська Євгенія - екологічний аудитор 
німецької  корпорації «HeidelbergCement»,
у штаб-квартирі: Франкфурт-на-Майні,  ФРН

(випуск 2005 року)

Ковтун Костянтин – к.е.н., доцент, 
комерційний директор заводу 

NOVACORE, ТОВ “ИНБЕЛ” 
(випуск 1994 року)

Вільк Марина – заступник директора 
Казначейства у ПАТ АКБ “Укргазбанк” 

(м. Київ) (випуск 2005 року)
Кошева Наталя – маркетинг-директор у 

Comfy 
(випуск 2002 року)

Тимур Новіков – перший заступник голови 
правління “ПриватБанку” 

(випуск 1995 року)



НАШІ ВИПУСКНИКИ

Мороз Олена – заступник 
директора ТОВ "Avantime Media” 

(м. Київ) (випуск 2009 р.)

Бойченко Микола – д.е.н., 
доцент, директор ПП 

“Автоекспрес – Дніпро” та ПП 
“Вікоп” (випуск 1999 року)

Місько Дар’я – заступник директора з 
зовнішньоекономічних питань ТОВ 

“Лагуна” (випуск 2003 року)

Тимченко В’ячеслав – директор 
ТОВ “ВВ Сервіс” (випуск 2003 року)

Рибалка Юлія - ТОВ Інтерпайп Україна. 
Керівник відділу супровіду продажів до 

країн Близького Сходу та Африки (випуск 
2004 р.)

Черняєва Ольга – заступник керівника 
департаменту залученого капіталу ТОВ 

“РеталДніпро” (випуск 2003 року)



ПРИЙМАЛЬНА КОМПАНІЯ В ДІЇ

Зустріч на кафедрі менеджменту 
виробничої сфери з абітурієнтами на Дні 

відкритих дверей НГУ

Випускники  середніх 
загальноосвітніх закладів 

Дніпропетровська, які взяли 
участь у діловій грі з 
менеджменту на Дні 

відкритих дверей НГУ 

Кафедра менеджменту



Кафедра менеджменту 

«Шановні абітурієнти!
Ви маєте прийняти одне з
найголовніших рішень у
житті, тому дуже важливо
зробити правильний вибір.
Плануйте свій успіх.
Пам’ятайте, що Ваше
майбутнє створюється
вже сьогодні».

Завідувач кафедри 
менеджменту, професор, д.е.н. 
заслужений економіст України, 

Швець Василь Якович



За результатами прийому у 2016 році на спеціальність «Менеджмент» 
ДВНЗ «Національний гірничий університет» посів 5-е місце за кількістю 

прийнятих на перший курс студентів (після закінчення середніх 
загальноосвітніх закладів) серед 256  ВНЗ України, що здійснюють 

підготовку за спеціальністю «Менеджмент»

Кафедра менеджменту  

№ Вищій навчальний заклад Ліцензійний 
обсяг

Державне 
замовлення

Подано 
заяв

Кількість 
зарахованих

1 Національний університет «Львівська 
політехніка»

360 106 1570 215

2 Харківський національний економічний 
університет ім. С. Кузнеця

275 75 2296 176

3 Національний транспортний університет 250 70 1038 144

4 Київський національний торгово-
економічний унівеситет

180 65 1022 87

5 ДВНЗ «Національний гірничий університет» 165 12 876 86

6 Київський національний економічний 
університет ім.  В. Гетьмана

90 44 1575 78

7 Національна металургійна академія України 130 10 604 63

8 ДВНЗ Запорізський національний 
університет

240 15 385 60

9 Дніпропетровський державний хіміко-
технологічний університет

60 10 477 54

10 Львівський національний університет ім. І. 
Франка

220 31 1115 54

Джерело: ІС Конкурс - vstup.info



РЕЗУЛЬТАТИ
прийому у ДВНЗ «Національний гірничий університет» 
за спеціальністю «Менеджмент» на 2016 – 2017 н. р.

Форма 
навчання Категорія зарахованих до НГУ

Форма сплати за навчання Всього за 
формою 
навчанняЗа 

контрактом
За кошти 

держбюджету

Денна

Після закінчення середніх 
загальноосвітніх закладів 74 12

93
Після закінчення технікумів/ 
коледжів - 7

Заочна

Після закінчення середніх 
загальноосвітніх закладів 4 -

7
Після закінчення технікумів/ 
коледжів 3 -

Вечірня

Після закінчення середніх 
загальноосвітніх закладів 3 -

3
Після закінчення технікумів/ 
коледжів - -

Всього за формою сплати за навчання 84 19 103

Кафедра менеджменту  



ПОСВЯЧЕННЯ У СТУДЕНТИ 

Кафедра менеджменту   

Сегодня ты студентом стал,
Твой ВУЗ себе тебя избрал,
Ещё, наверно, непривычно
Звучит: «Студент», но как отлично!
Ты - взрослый. Это не забудь.
И в добрый час! 
В счастливый путь!
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