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Програма дає змогу ознайомитися…

з сучасними концепціями стратегічного, 

операційного, проєктного, 

комунікативного менеджменту 

організацій, їх функціями, методами, 

технологіями

Програма дає змогу навчитися…

методам аналітико-прогностичного

обгрунтування, розробки та реалізації

стратегічних і операційних рішень в 

управлінні змінами компанії

Ви зможете…

опанувати методологію й організацію

наукових досліджень у професійній

сфері, впроваджувати сучасні

діджитальні рішення в менеджменті

Програма дає змогу дізнатися…

про методи й технології управління

операційною ефективністю (Business 

Performance), джерела підвищення

операційної ефективності компанії



Ви будете навчатись у модерновому 

Університеті з використанням 

цифрових технологій за матеріалами 

реальних бізнес-кейсів. У вашому 

розпорядженні буде ліцензійне 

програмне забезпечення, 

консультаційна підтримка провідних 

фахівців-практиків, електронна 

бібліотека, дистанційний доступ до 

навчальних матеріалів у будь-який час

Зміст програми «Менеджмент 

організацій та ділове 

адміністрування» побудований з 

урахуванням новітніх розробок 

світових шкіл менеджменту і 

практики управління найбільш 

успішними компаніями, серед яких 

Активи групи «МЕТІНВЕСТ» 

В рамках програми ви 

зможете «прокачати» 

найбільш затребувані 

роботодавцями soft 

skills: лідерство, 

управління командами, 

емоційний інтелект і 

багато інших

Програма підготовки включає ознайомлення з 

актуальними напрямами розвитку науки 

управління: психологічними технологіями в 

управлінні результативністю персоналу, 

методологією аналізу та управління операційною 

ефективністю промислових корпоративних 

структур і багатьма іншими, до викладання яких 

залучатимуться кваліфіковані фахівці-практики

Для студентів Університету 

відкрито безкоштовний 

доступ до матеріалів 

міжнародної освітньої 

платформи Coursera

Програма підготовки 

дозволяє покращити 

рівень володіння 

англійською мовою. По-

перше, двосеместровий 

курс базується на 

вимогах  для отримання 

Business English 

Certificate, а, по-друге, в 

електронній бібліотеці 

доступна наукова 

література англійською 

мовою. 



Обов'язкові компоненти

Вибіркові компоненти

Маркетинг-менеджмент / 

Data Science в управлінні

бізнес-процесами / 

Мотиваційний менеджмент

Програми і проєкти

підвищення операційної

ефективності бізнес-

процесів/ Креативний

менеджмент

Управління операційними

витратами та ефективність

використання операційних

активів/ Операційна

надійність та бережливе

виробництво

Стратегічний менеджмент

Комунікаційний менеджмент

Проєктний менеджмент

Управління змінами

Лідерство і саморозвиток менеджера

Методологія та організація досліджень у професійній сфері
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Подивіться, ось - піраміда фахівців 

різних рівнів у «Метінвест Холдингу».

Закінчивши магістратуру за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент організацій та ділове

адміністрування» за спеціальністю 

«Менеджмент»  в Технічному університеті 

«МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», ви зможете займати

посади на другому рівні та претендувати 

потрапити на верхівку ієрархічної піраміди.

Також у вас з'являться підстави для отримання 

освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти (аспірантура) або на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти за іншими 

спеціальностями.

Ким ти зможеш 

працювати після 

закінчення 

навчання? 

Керівник адміністративного підрозділу

Керівник малого підприємства без апарату управління 

Менеджер (управитель) з питань комерційної діяльності

Професіонал з управління проєктами і програмами

Помічник керівника різних рівнів управління
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