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Спеціалізація "Менеджмент організацій і адміністрування"
Діяльність менеджерів у майбутньому визначатиме
напрями суспільного розвитку. Інноваційні технологічні
досягнення
людства
повинні
бути
вектором
цілеспрямованої дії у реалізації компетенцій фахівця з
організації та управління (ефективного управління
змінами та якістю).
Сучасні менеджери – дослідники власних організацій,
проектувальники і творці виробничих процесів, які повинні володіти
інструментарієм грамотного процесу прийняття управлінських рішень та в межах
своїх компетенцій нести відповідальність за наслідки не тільки своєї роботи, але і
роботи всього колективу.
Вирішення існуючих проблем менеджменту в Україні вимагає застосування
системних механізмів на загальнонаціональному рівні. Одним з головних елементів
такого механізму є побудова національної системи стандартів управлінської
діяльності. Адже менеджмент у більш широкому розумінні є процес впровадження
сучасних методів управління і, насамперед, усвідомлення причин власних проблем
підприємцями. Потрібна певна зміна пріоритетів як з боку держави, так і з боку
керівників (управлінців), тоді як макроекономічні показники мають поліпшуватися
не тільки завдяки змінам кон’юнктури світового ринку, але і завдяки ефективній
роботі окремо взятого підприємства.
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Спеціалізація "Менеджмент організацій і адміністрування"
Усім майбутнім керівникам-менеджерам необхідно:
1) володіти знаннями з права, економіки, адміністрування, фінансів,
кадрового менеджменту та екології, знати правила і норми з охорони
праці,
виробничої
санітарії,
протипожежного
захисту
та
навколишнього середовища;
2) аналізувати та узагальнювати інформацію, продукувати нові ідеї,
управлінські рішення, соціальні технології;
3) розробляти планові та керівні технології, створювати можливості для
майбутнього розвитку, формування інноваційної моделі розвитку;
4) впроваджувати нормативні та інструктивні матеріали, забезпечувати
умови для вдосконалення організації розподілу праці, виконання
робіт та управління підрозділами;
5) сприяти встановленню ефективних виробничих (службових) взаємовідносин і зв’язків між працівниками;
6) забезпечувати додержання вимог посадових інструкцій;
7) аналізувати стан виконання планів, організації робіт, виконавської майстерності працівників, задоволення вимог
замовників та технологічні, ринкові, фінансові досягнення чи розрахунки;
8) упроваджувати заходи щодо професійного розвитку персоналу з метою досягнення високих економічних
результатів;
9) створювати необхідні умови для успішного ведення робіт, виготовлення нових виробів (надання нових послуг),
поширення їх на товарні ринки (ринки послуг), встановлення партнерських відносин з постачальниками,
споживачами та конкурентами;
10) удосконалювати форми мотивації праці працівників відповідно до їх професійних та ділових якостей, складності
та умов праці, результатів господарської діяльності підприємств, установ, організацій;
11) застосовувати світовий досвід і передову вітчизняну практику організації виробництва (робіт).
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Спеціалізація "Менеджмент організацій і адміністрування"
Орієнтуючись на вимоги сучасного ринку праці, на основі багаторічного досвіду
підготовки
менеджерів
для
транспортної
галузі
університет
готує
висококваліфікованих
конкурентоспроможних
фахівців
за
спеціальністю
073 «Менеджмент» спеціалізації "Менеджмент організацій і адміністрування“
освітнього ступеня (ОС) магістра.
Випускникам університету, які успішно здобувають ступінь магістра,
присвоюють кваліфікацію менеджера (управителя) організації.
Випускники з успіхом можуть виконувати організаційно-управлінську, науководослідницьку, комерційну роботу на посадах:
 директор (начальник, інший керівник) підприємства;
 заступник директора;
 начальник відділу транспортноекспедиційної діяльності;
 комерційний директор;
 інженер-дослідник;
 менеджер (управитель): з адміністративної діяльності,
з логістики, з персоналу, з реклами, зі збуту,
зі зв’язків з громадськістю;
 фахівець із стандартизації, сертифікації та якості;
 інженер різних категорій: з організації та нормування праці, з
організації керування виробництвом, з якості, з експлуатації.
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Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціалізацією
"Менеджмент організацій і адміністрування" враховує вимоги до кваліфікаційних
характеристик професій керівників, професіоналів, фахівців залежно від рівня та
функцій управління і керівництва, які вирізняються за своєю складністю та
відповідальністю: керівники первинних структурних підрозділів, керівники
структурних підрозділів вищого рівня, керівники підприємств, установ, організацій
усіх форм власності та видів економічної діяльності.
Програма охоплює три цикли підготовки: соціальногуманітарної підготовки; фундаментальної природничонаукової, загальноекономічної підготовки; професійної і
практичної підготовки.
Цикл професійної та практичної підготовки
передбачає теоретичне вивчення блоку спеціалізованих
дисциплін (за вибором студента), їх закріплення при
стажуванні (виробнича практика) та при проходженні науково-дослідницької
практики:
публічне адміністрування, ділове адміністрування (менеджмент організацій, управління змінами та якістю,
корпоративне управління, управління проектами), фінансовий менеджмент, інформаційні системи і технології
в управлінні організацією, організація підприємства, сучасні проблеми теорії та практики в прийнятті
управлінських рішень, ризик-менеджмент, стратегічний маркетинг та ін.

Ознайомитись з робочим навчальним планом студента ОС магістра спеціальності
"Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент організацій і адміністрування" можна тут:
http://files.ntu-web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/navch-planu/mo-mzd-mpd-yp.pdf.
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Студенти
проходять
практику
(виробничу,
науково-дослідницьку)
на
спеціалізованих підприємствах: у Корпорації «УкрАВТО», КВК «Рапід»,
КП
«Київпастранс», ТОВ «Рабен Україна», корпорації «Scania», ТОВ «Віа транс експедиція»,
ТОВ «Кий Авіа Карго», ТОВ «Автосоюз», ТОВ «Роберт Бош ЛТД», ТОВ «Трансресурс»,
у дилерській компанії «Toyota Motors», в інших транспортно-експедиційних і
логістичних компаніях, на провідних автотранспортних та автосервісних
підприємствах.

Під час навчання студенти беруть активну участь
у наукових дослідженнях, тематичних конференціях,
конкурсах,
Всеукраїнських
та
міжнародних студентських олімпіадах і посідають
призові місця.
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Випускники кафедри працюють на підприємствах транспортної інфраструктури та
інших галузей господарства країни: у транспортно-експедиційних та логістичних
компаніях, на митниці, у мережах СТО, салонах з продажу та обслуговування легкових і
вантажних автомобілів, у природоохоронних організаціях різних рівнів, на
підприємствах, що здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність, у місцевих органах
самоврядування, адміністраціях, у Верховній Раді
України, у Кабінеті Міністрів, у Міністерстві
Оборони України, у Службі Безпеки України.
Програма підготовки майбутніх фахівців орієнтована на
практичне застосування знань і можливість їх поповнення та
оновлення для професійного і особистісного зростання. Вона
постійно корегується в залежності від сучасного попиту. За
відгуками випускників, школа менеджменту відтворює
системний підхід і дозволяє постійно підвищувати власну
ефективність у бізнесі.
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Строк навчання для здобуття ОС магістра:
на основі ОС (ОКР) бакалавра, здобутого за напрямом
підготовки, який відповідає обраній спеціальності, або
на основі ОКР спеціаліста, здобутого за спорідненою або
цією ж спеціальністю (http://vstup.ntu.edu.ua/perelik_mag_2017.pdf), –
1 рік 5 місяців на денній та заочній формах
навчання;
на основі ступеня (ОКР) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом
підготовки, який не відповідає обраній спеціальності), або ОКР спеціаліста, ступеня
магістра, здобутого за іншою спеціальністю, – 1 рік 5 місяців на денній та 1 рік
10 місяців на заочній формі навчання.
Для конкурсного відбору на навчання для
здобуття ступеня магістра на основі ОС (ОКР)
бакалавра та на основі ОКР спеціаліста
зараховуються результати фахового вступного
випробування та вступного іспиту з іноземної
мови з урахуванням середнього бала додатка до
диплома, на основі якого здійснюється вступ.
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При вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (ОКР) бакалавра,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки, який не відповідає обраній
спеціальності), або ОКР спеціаліста, ступеня магістра, здобутого за іншою
спеціальністю, вступники допускаються до фахового вступного випробування та
вступного іспиту з іноземної мови за умови успішного складання додаткового
вступного випробування за програмою з основ спеціальності.

З програмами вступних випробувань на навчання для здобуття ступеня магістра
можна ознайомитись тут: http://www.ntu.edu.ua/vstupnikam/programi-vstupnix-viprobuvan/.
У перспективі, за бажанням,
випускники
магістри
мають
можливість продовжити навчання
в аспірантурі, докторантурі та
здійснювати науково-дослідницьку
діяльність
під
керівництвом
провідних науковців випускової
кафедри. Правила прийому до
аспірантури і спеціальності див. тут:
http://vstup.ntu.edu.ua/phd/vstup_asp2017.pdf.
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Випускова кафедра менеджменту була створена у 1976 році.
Завідувач кафедри менеджменту – Бідняк Михайло Несторович, талановитий вчений, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник
транспорту України. (http://www.logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued2&id=642),
На кафедрі працюють шість професорів, двадцять один доцент, п'ять
старших викладачів, десять асистентів.
Основними
напрямами
наукової
діяльності
викладачів
кафедри
є:
моделювання та оптимізація процесів
управління, бізнес-моделювання підприємств
транспорту,
удосконалення
організаційних процесів в управлінні
автотранспортного комплексу, формування
національної
транспортної
стратегії
держави.
Кафедра бере активну участь у міжнародних проектах, серед яких
TEMPUS VETLOG – «Мережева розробка курсів з тренінгу у галузі
менеджменту у сфері транспорту і логістики в Україні», TEMPUS
WeNeT – «Мережа електронного дистанційного навчання для
підвищення кваліфікації в сфері туризму».
Кафедра має новітню матеріально-технічну базу, що дозволяє
здійснювати
практичну
підготовку
студентів
у
сучасно
облаштованих аудиторіях, мультимедійному комп’ютерному класі.
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Більш детальну інформацію про випускову кафедру можна отримати тут:

http://new.ntu.edu.ua/pidrozdili/kafedri/kafedra-menedzhmentu/.

У бібліотеці НТУ студенти можуть отримати необхідні для навчання підручники,
навчальні посібники, методичні розробки.
Фонд наукової, навчальної, довідкової літератури та періодичних видань становить
понад 500 000 примірників. На власній web-сторінці бібліотеки (www.library.ntu.edu.ua)
розміщено генеральний електронний каталог.
Доступ до електронних ресурсів бібліотеки здійснюється цілодобово.
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Всі іногородні студенти та аспіранти на період навчання
повністю забезпечуються гуртожитком.
Під час вступної кампанії, за потреби, вступники з інших
міст також забезпечуються гуртожитком.
Вартість проживання в гуртожитку в центральному
Печерському районі є мінімальною серед усіх ВНЗ м. Києва.
У спорткомплексі НТУ є плавальний басейн, великий
ігровий зал, зал фітнесу, боротьби, тренажерний зал. Також
на
території
студмістечка
знаходиться
відкритий
спортивний майданчик для занять міні-футболом,
волейболом, баскетболом, тенісом, фітнесом.
В університеті для студентів працюють їдальня, буфети
та кафе «Кадет».

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"
Спеціальність 073 "Менеджмент"

Спеціалізація "Менеджмент організацій і адміністрування"
У сучасному спортивному комплексі НТУ з ігровими та
тренажерними залами, плавальним басейном студенти можуть
безкоштовно займатися у спортивних секціях з волейболу,
баскетболу, футболу, бадмінтону, плавання, легкої атлетики,
гирьового спорту, настільного тенісу, боротьби, шахів.
У
змаганнях
Універсіади
“Здоров’я”
НТУ
факультет
менеджменту, логістики та туризму неодноразово здобував
нагороди та призові місця.
Славні традиції в університеті має
мотоспорт. Університетська команда
відома всій Україні та за її межами.
Більш
детально
дізнатися
про
мотокоманду
НТУ
можна
тут:
http://motocross.ntu.edu.ua, http://www.motocross.com.
ua

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Військова підготовка

Студенти Національного транспортного університету
можуть пройти навчання за програмою підготовки офіцерів
запасу у Національному університеті оборони України імені
Івана Черняховського на кафедрі підготовки офіцерів запасу.
Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу триває два
роки (чотири семестри та літні військові збори).
Можлива підготовка як за державним замовленням, так і за кошти фізичних,
юридичних осіб.
Строки подання документів і проведення конкурсного відбору уточнюються
щороку.
Детальна інформація щодо умов вступу на навчання за програмою підготовки
офіцерів запасу http://nuou.org.ua/.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Контакти
Адреса: вул. М. Омеляновича-Павленка (колишня Суворова), 1,
м. Київ, Україна, 01010,
тел. (044) 280-82-03, е-mail: general@ntu.kar.ua
Приймальна комісія
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. 119б, тел. (044) 280-54-09
Деканат факультету менеджменту, логістики та туризму
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. 245, тел. (044) 280-38-76
Кафедра менеджменту
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. 240, тел. (044) 280-84-38

