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ВСТУП 

 

Спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи,  яка  

на  основі  освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу 

освіту,  спеціальні уміння та знання,  достатні для   виконання   завдань  та  

обов'язків  (робіт)  певного  рівня професійної діяльності,  що  передбачені  

для  первинних  посад  у певному виді економічної діяльності. 

Після успішного закінчення навчання та державної атестації студент 

отримує державний диплом спеціаліста і додаток до нього. Об’єктами 

діяльності спеціаліста за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій 

і адміністрування» можуть бути низовий та середній рівень управління у 

лінійних та функціональних підрозділах організацій (підприємств) різних 

форм власності та організаційно-правових форм. 

Основні напрями професійної діяльності спеціаліста – організаційно-

управлінська, адміністративно-господарська, інформаційно-аналітична. За 

умови набуття відповідного досвіду спеціаліст може адаптуватися до таких 

напрямів діяльності, як фінансово-економічна, маркетингова, обліково-

контрольна, зовнішньоекономічна тощо. 

Галузевим стандартом вищої освіти «Освітньо-професійна програма 

підготовки спеціаліста» за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент 

організацій і адміністрування», затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 22.04.2011 р. № 366 визнано основним 

елементом державної атестації студентів виконання і захист дипломного 

проекту.  

Дипломний проект повинен виконуватися за тематикою відповідно до 

завдань професійної діяльності за матеріалами реальних організацій з 

використанням комп'ютерних технологій як інструменту дослідження і 

повинен містити обгрунтування необхідності її дослідження та апробацію 

результатів. 

Дані методичні рекомендації розроблені згідно вимог галузевої 

компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня «спеціаліст» 

спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 

призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломного 

проекту згідно чинних стандартів України і містять основні вимоги до змісту 

та оформлення дипломного проекту, організації його виконання, порядку 

захисту та оцінювання. 

 


