
Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ 

Освітня програма: «Менеджмент організацій»  
Форма навчання: денна. 

Термін навчання: 3 р. 10 міс. 
Спрямування: програма орієнтована на 
сміливих, наполегливих, амбіційних молодих 
людей, які зорієнтовані на створення успішної 
кар’єри, прагнуть навчитися управляти 
колективом, підприємствами та бізнесом. 
 

Випускник може займати такі посади: 
– менеджер з адміністративної діяльності; 

– менеджер із зв'язків з громадськістю; 

– фахівець з корпоративного управління; 

– адміністративний помічник; 

– HR-менеджер; 

– івент-менеджер; 

– помічник керівника підприємства (установи, організації); 

– помічник керівника малого підприємства без апарату управління; 

– офісний службовець. 
 

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін:
 Макроекономіка 
 Мікроекономіка 
 Економіка і фінанси підприємства 
 Менеджмент 
 Маркетинг 
 Логістика 
 Бухгалтерський облік 
 Операційний менеджмент 
 Ризик-менеджмент 
 Управління інноваціями 
 Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства 
 Стратегічне управління підприємством 
 Конфліктологія та психологія ділового спілкування 
 Державне управління та місцеве самоврядування 
 Управління персоналом 
 Правознавство 
 Психологія 

 

Бази практики: ПАТ «Плазматек»; ТОВ «АГРАНА Фрут Україна»; 
ТОВ «КАСТ-585»; ПП «ВінКабель»; ТОВ«АКЦЕНТР»; ТОВ «МЕДІА 
ДІМ РІА»; ТОВ «Мед Поділля»; ТОВ «Євро Мед»; ТОВ 
«Немирівспецторг»; Громадська організація «Інститут розвитку 
демократії та регіональних ініціатив»; Вінницька облспоживспілка; 
Літинське районне споживче товариство Правління РАЙСТ та інші 
підприємства, установи, організації.  



Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ 

Освітня програма: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»  
Форма навчання: денна. 

Термін навчання: 3 р. 10 міс. 
Спрямування: програма спрямована на розвиток 
здатності випускників розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми 
менеджменту у сфері міжнародного бізнесу, 
менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Випускник може займати такі посади: 
– менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; 

– менеджер (управитель) з логістики; 

– менеджер (управитель) з постачання; 

– менеджер (управитель) зі збуту; 

– менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю; 

– менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності; 

– керівник структурних підрозділів підприємств, які займаються ЗЕД; 

– керівник апарату органів державної влади; 

– спеціаліст державної митниці, банків, торгово-комерційних організацій; 

– експерт і консультант із зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін:
 Макроекономіка 
 Мікроекономіка 
 Міжнародні економічні відносини 
 Економіка і фінанси підприємства 
 Менеджмент 
 Маркетинг 
 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 
 Бухгалтерський облік 
 Організація зовнішньоторговельних операцій 
 Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства 
 Міжнародний менеджмент 
 Зовнішньоекономічні зв’язки України 
 Операційний менеджмент 

 

Бази практики: Департамент міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку Вінницької ОДА; ТОВ «АГРАНА Фрут Україна»; 
ТОВ «Немирівспецторг»; ТОВ «Мед Поділля»; ТОВ «Євро Мед»; ПАТ 
«Плазматек», Вінницька торгово-промислова палата; Вінницька митниця 
Державної фіскальної служби України; підприємства з іноземними 
інвестиціями та інші підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність або є відокремленими структурними підрозділами 
міжнародних підприємств.  



Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ 

Освітня програма: «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»  
Форма навчання: денна. 

Термін навчання: 3 р. 10 міс. 
Спрямування: програма спрямована на підготовку 
висококваліфікованих фахівців з розвитку готельно-
ресторанної та туристичної індустрії, які організовують та 
забезпечують роботу ресторанів, готелів, туристичних і 
санаторно-курортних комплексів тощо. 

 

Випускник може займати такі посади: 
– керівники підприємств, установ та організацій; 

– керівні робітники апарату місцевих органів державної влади; 

– керівники інших малих підприємств без апарату управління; 

– менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення; 

– менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства; 

– професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-
курортної справи; 

– професіонали в галузі готельної та ресторанної справи; 

– професіонали в галузі санаторно-курортної справи. 
 

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін:
 Макроекономіка 
 Мікроекономіка 
 Готельна справа 
 Маркетинг 
 Менеджмент  
 Ресторанна справа 
 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства 
 Економіка готелів і ресторанів 
 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 
 Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства 
 Етнічна кулінарія 
 Бухгалтерський облік 
 Психологія 
 Комунікативний менеджмент 
 Івентивний менеджмент 
 Соціальне лідерство 

 

Бази практики: ТОВ «Академія Активного Відпочинку»; ТОВ 
«Слав’янський тур»; ТОВ «РЕЙКАРЦ ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ»; 
Туристична агенція «Гермес Тур»; Туристична агенція «Рутенія-ВІН»;   
ТОВ«Санаторно-туристичне підприємство «СВІЖИЙ ВІТЕР»; 
Вінницький обласний центр туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій; 
КП «Подільський туристично-інформаційний центр»; ПП Туристичний 
оператор «ОН ТРЕВЕЛ» та інші. 



 


