
Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ 

Освітня програма: «Маркетинг» 

 

  Форма навчання: денна, заочна. 

 Термін навчання: 3 р. 10 міс. 

Спрямування: Програма спрямована на глибоку 

спеціальну підготовку  сучасних маркетологів, які 

є ініціативними та здатними швидко адаптуватися 

до умов та викликів сучасності щодо ведення 

діяльності підприємств. 

 

 

Випускник може займати такі посади: 

– маркетолог (аналітик, економіст); 

– креативний директор; медіа-директор; 

– керівник рекламного агентства; 

– бренд-менеджер; 

– PR-менеджер; 

– Інтернет-маркетолог. 

 

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін: 

 Маркетинг 
 Маркетингові комунікації 
 Поведінка споживачів 
 Маркетингові дослідження 
 Маркетингова товарна політика 
 Управління продажем та мерчандайзинг 
 Реклама 
 Міжнародний маркетинг 
 Комп’ютерна графіка 
 Маркетинг послуг 
 Реклама в Інтернеті 
 Прямий маркетинг 
 Теорія зв’язків з громадськістю 
 Маркетингова цінова політика 
 Дизайн в рекламі 
 Торговельний маркетинг 

 

Бази практики: Вінницька торгово-промислова палата; НВП-ТОВ 
«АРГОН» (супермаркети ГРОШ, К-маркет, Корона); ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»; 
ТОВ «РІА-МЕДІА»; ТОВ «Вінницький центр транспорту та логістики»; ТОВ 
«Аграна Фрут Україна»; ТОВ «АВІС»; ПрАТ «Володарка», ПрАТ «Поділля» 
та інші. 

 



Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ 

Освітня програма: «Логістика» 

 

Форма навчання: денна, заочна. 

Термін навчання: 3 р. 10 міс. 

Спрямування: Програма спрямована на 

вирішення конкретних практичних прикладів 

майбутньої діяльності, що дозволяє студентам 

набути необхідних навичок у сфері логістичної 

діяльності підприємств. 

 

Випускник може займати такі посади: 

– логіст, менеджер з логістики; 
– менеджер (управитель) з транспортно-експедиційної діяльності; 
– менеджер (управитель) з логістики; 
– менеджер (управитель) з постачання; 
– менеджер (управитель) із збуту. 

 

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін:

 Логістика 

 Управління ланцюгами поставок 

 Маркетингова товарна політика  

 Дослідження ринку логістичних послуг 

 Маркетинг промислових підприємств  

 Управління продажем та мерчандайзинг 

 Міжнародна логістика  

 Комерційна логістика  

 Логістичне обслуговування 

 Логістичний менеджмент 

 Виробнича логістика 

 Правове забезпечення логістики 

 Складська логістика 

 Транспортна логістика 

 Інформаційні системи і технології в логістиці 

 Логістика міста 

 

Бази практики: Вінницька торгово-промислова палата; НВП-

ТОВ «АРГОН» (супермаркети ГРОШ, К-маркет, Корона); ТОВ «СІЛЬПО-

ФУД»; ТОВ «РІА-МЕДІА»; ТОВ «Вінницький центр транспорту та 

логістики»; ТОВ «Аграна Фрут Україна»; ТОВ «АВІС»; ПрАТ «Володарка», 

ПрАТ «Поділля» та інші. 
 


