
Спеціальність: 051 ЕКОНОМІКА 

Освітня програма: «Міжнародна економіка» 

Форма навчання: денна 

Термін навчання: 3 р. 10 міс. 

Спрямування: програма спрямована на підготовку 

висококваліфікованих фахівців з міжнародної економіки, 

які володіють сучасним економічним мисленням, 

теоретичними знаннями, прикладними навичками та 

здатні вирішувати дослідницькі та управлінські завдання, 

проблеми функціонування економічних систем різного 

рівня, підприємств  за видами економічної діяльності. 

Випускник може займати такі посади: 

 співробітник посольств, консульств; 

 економіст з міжнародної торгівлі; 

 начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності; 

 провідний фахівець міжнародних компаній; 

 власник бізнесу. 

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін: 

 Міжнародна економіка 

 Світовий ринок товарів та послуг 

 Міжнародні економічні відносини 

 Європейська інтеграція 

 Міжнародне торгове право 

 Бізнес-планування 

 Міжнародна конкурентоспроможність 

 Міжнародний маркетинг 

 Міжнародні організації 

 Біржова торгівля 

 Економіка і фінанси підприємства 

 Міжнародна економічна діяльність України 

 Організація зовнішньоторговельних операцій 

 Міжнародна торгівля 

 Торговельне підприємництво 

 Міжнародний бізнес 

Бази практики: ТОВ «Аграна Фрут Україна», ТОВ «СП Мед Поділля», 

ПрАТ «Володарка», ТОВ «Поділля-нафтозбут», Вінницька торгово-промислова 

палата, Вінницька товарна універсальна біржа, ПрАТ «Козятинський 

мясокомбінат», ТОВ «РІА-МЕДІА», ТОВ «УПП Евромед», ПАТ «Плазматек»,  

ТОВ «Кредоавто», ТОВ «АВІС», ПрАТ «Поділля» 

 

 

 

 



Спеціальність: 051 ЕКОНОМІКА 

Освітня програма: «Економіка бізнесу» 

Форма навчання: денна 

Термін навчання: 3 р. 10 міс. 

Спрямування: програма забезпечує підготовку 

висококваліфікованих фахівців з економіки, які 

володіють сучасним економічним мисленням, 

теоретичними знаннями, прикладними навичками та 

здатні вирішувати дослідницькі й управлінські 

завдання, проблеми функціонування економічних 

систем різного рівня, зокрема підприємств за видами  

                                       економічної діяльності 

Випускник може займати такі посади: 

 керівник підприємства, установи; 

 економіст; 

 економічний радник; 

 експерт-аналітик консалтингових компаній; 

 начальник  планово-економічного відділу; 

 підприємець, власник бізнесу. 

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін: 

 Економіка підприємства 

 Економіка торгівлі 

 Планування діяльності підприємства 

 Економічний аналіз 

 Економічна статистика 

 Господарське право 

 Оцінка майна підприємства 

 Соціальна економіка 

 Організація торгівлі 

 Економіка і організація інноваційної діяльності 

 Підприємницьке право 

 Економіка праці та соціально-трудові відносини 

 Бізнес-планування 

 Фінансовий ринок 

 Торговельне підприємництво 

 Основи лізингової діяльності 

Бази практики: ТОВ «Аграна Фрут Україна», ПАТ «Плазматек»,  ТОВ 

«Поділля-нафтозбут», Вінницька торгово-промислова палата, Вінницька 

товарна універсальна біржа, ПрАТ «Козятинський мясокомбінат», ТОВ «РІА-

МЕДІА», ТОВ «СП Мед Поділля», ТОВ «УПП Евромед», ТОВ «Кредоавто», 

ТОВ «АВІС», ПрАТ «Володарка», ПрАТ «Поділля». 

 

 



Спеціальність: 051 ЕКОНОМІКА 

Освітня програма: «Економічна кібернетика» 

 

Форма навчання: денна. 

Термін навчання: 3 р. 10 міс. 

Спрямування: Програма спрямована на надання знань 

у сфері інформаційних технологій і систем, засобів 

моделювання, алгоритмічних принципів та економіки 

знань. 

 

Випускник може займати такі посади: 

 аналітик комп’ютерних систем; 

 економіст-програміст; 

 бізнес-аналітик; 

 аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; 

 спеціаліст з організації керування виробництвом;  

 розробник корпоративних інформаційних систем. 

 

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін: 

 Економіко-математичне моделювання 

 Інтернет-технології в бізнесі  

 Інформаційні системи і технології 

 Електронна торгівля 

 Інформаційні системи і технології в економіці 

 Інструментальні засоби прикладного програмування  

 Об’єктно-орієнтоване програмування 

 Алгоритми і структури даних 

 Електронний документообіг 

 Управлінські інформаційні системи  

 WEB-дизайн і WEB-програмування 

 Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів 

 Організація баз даних і знань 

Бази практики: ТОВ «ТЕАМ ЛТД»; Вінницька філія ПАТ КБ 

«ПриватБанк»; Філія ПАТ «Державний експортно-імпортний  банк 

України» в м. Вінниці; ТОВ «ТД ИРБИС»; ПАТ «Страхова група «ТАС»; 

АТ «ОТП Банк» в м. Вінниця. 
 


