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Напрями підготовки
6.030601 «МЕНЕДЖМЕНТ»
6.140103 «ТУРИЗМ»
тривалість навчання – 3 роки та 10 місяців
(для випускників коледжів тривалість
навчання може бути зменшена)

Спеціальності 7.03060101 /
8.03060101
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І
АДМІНІСТРУВАННЯ
(за видами економічної діяльності)»
кваліфікація –
СПЕЦІАЛІСТ навчання – 1 рік
/ МАГІСТР навчання – 1,5 року
8.03060304
«МЕНЕДЖМЕНТ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ»
кваліфікація –МАГІСТР
навчання – 1,5 року

Кафедра менеджменту організацій і адміністрування
Кафедра забезпечує викладання циклу дисциплін в сфері менеджменту за
такими основними напрямами: менеджмент, операційний менеджмент,
фінансовий
менеджмент,
інвестиційний
менеджмент,
інноваційний
менеджмент, управління трудовими ресурсами, управління персоналом;
управління проектами, корпоративний менеджмент, маркетинг, маркетингові
дослідження, реклама та рекламна діяльність, торговий менеджмент,
інтелектуальна власність, АРМ менеджера, логістика та інші.
Кафедра є випускаючою і здійснює підготовку:
 бакалаврів за напрямом 6.030601 «Менеджмент»; 6.140103
«Туризм»;
 спеціалістів за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій
і адміністрування (за видами економічної діяльності)»;
 магістрів за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і
адміністрування (за видами економічної діяльності)»; 8.03060104
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

«Менеджмент організацій і
адміністрування (за видами економічної
діяльності)»
Наші випускники мають змогу:
 Вирішувати економічні проблеми;
 Вирішувати
питання
стратегічного
значення;
 Займати
посаду
менеджера
в
організаціях в усіх бізнесових сферах;
 Приймати участь у формуванні кадрової політики підприємства.



















Отримані
знання
випускниками
кафедри
дають
можливість
їм
розв’язувати такі задачі:
системний аналіз діяльності
підприємств;
розробка
стратегічних
напрямів
розвитку
організації,
забезпечення
конкурентоспроможності;
планування та прогнозування діяльності підприємств; планування
потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових);
планування фінансових потоків, фінансових показників розвитку
підприємства; планування використання інформаційних ресурсів та
новітніх технологій;
планувати проведення семінарів, нарад, презентацій та інших форм
бізнес-комунікацій; поєднання усіх видів ресурсів, організація
колективної праці по досягненню місії організації;
організація процесів управління;
прийняття управлінських рішень;
організація реалізації управлінських рішень;
організація ділових контактів підприємства із зовнішнім
середовищем; розробка раціональних форм організації управління;
здійснення комерційної діяльності;
співпраця з банками та іншими кредитно-фінансовими установами;
управління персоналом; формування колективу та керівництво ним;
формування і розвиток організаційної культури;
розробка ефективних систем мотивації та оплати праці;
створення сприятливого соціально-психологічного клімату в
колективі;

 контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технології
виробництва;
 узгоджене використання усіх видів ресурсів; регулювання
технологічних процесів;
 управління конфліктами та інше.

Туризм

Ви прагнете пов’язати своє подальше життя з подорожами, пригодами,
відпочинком та діловими поїздками? Тоді напрям «Туризм» Вам ідеально
підходить. Вивчаючи його Ви маєте змогу отримати знання організації бізнесу,
маркетингу, права, управління людськими ресурсами, а також здобудете уміння
необхідні для організації туристичних та бізнесових подорожей, конференцій
тощо. Також Ви матимете змогу навчатись на практиці туристичному та
готельному бізнесу як в Україні так і за її межами.
Напрям «Туризм» є актуальним в сучасних умовах господарювання. Саме
тому ми налагоджуємо взаємовідносини з діловими партнерами у цій сфері
(туристичні агенції, університети що практикують підготовку спеціалістів
даного напряму тощо). Отже, наші студенти мають змогу отримати практичні
знання та рекомендації також і від наших партнерів.
Чому саме «Туризм»?
 вивчення туризму у нас – це
не лише лекційні заняття,
але, в першу чергу, розгляд
на практичних прикладах
типових ситуаційних задач,
що рано чи пізно виникають
у роботі фахівці з туризму,
проведення ділових ігор
тощо;
 Лектори будуть приводити
Вам практичні приклади та







акцентувати увагу на останніх тенденціях розвитку туризму, готельного
бізнесу;
Ви отримаєте ґрунтовні знання, що стосуються останніх тенденцій
розвитку інформаційних технологій, зокрема і у сфері туризму, захисту
навколишнього середовища, впливу людського фактору на оточуюче
середовище, а також національні та
регіональні культурні і географічні
особливості;
Кваліфіковану
практичну
підготовку у сфері туризму
надають ділові партнери як в
Україні так і закордоном;
Після навчання Ви також будете
мати всі необхідні знання для
організації власної туристичної
справи.
Перспективи працевлаштування:
•
туристичний агент,
•
готельєр та робота в готелі,
•
робота у центрах відпочинку,
•
працевлаштування у спортивно-оздоровчих таборах,
•
робота у рекреаційних центрах та центрах відпочинку,
•
гід-екскурсовод,
•
працевлаштування у центральних та місцевих органах управління,
•
соціальні організації.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (магістратура)







Переваги даного напряму навчання:
здобуваючи освіту у цій сфері Ви маєте змогу закріпити власні знання та
отримати нові не лише з економіки та менеджменту, але і з іноземної
мови, соціальних та правових наук;
Ви матимете можливість вивчити та усвідомити особливості
міжнародного
співробітництва
а
також
отримаєте змогу аналізувати національні
проблеми у контексті міжнародних відносин
визначаючи подальші перспективи;
Ви отримаєте необхідні знання, що дають змогу
бути конкурентоспроможним на ринку праці.






Перспективи працевлаштування:
Менеджер
у
міжнародних
організаціях усіх видів діяльності;
Бути представником фірм та
організації України закордоном;
Працювати
у
транспортноекспедиторських компаніях, що

обслуговують зарубіжний трафік.

БІЗНЕС-ШКОЛА ПРАКТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (БШПМ)
Місія: дати шанс кожному отримати якісну освіту і бути
конкурентоспроможним в сучасному світі.
Мета: практична підготовка професійних, соціально відповідальних
управлінських кадрів та підприємців, використовуючи провідний світовий
досвід менеджменту та сучасні проактивні методи навчання.
Завдання: підвищення інноваційної і ділової активності студентів,
молодих науковців, підприємців; створення і зміцнення зв'язків між бізнесом,
наукою і освітою; сприяння працевлаштуванню студентів.
Сектори, що функціонують в рамках БШПМ:
1) бізнес-інкубація студентів, що здійснює підготовку за спеціалізаціями:
- «Менеджмент підприємницької діяльності»;
- «Менеджмент фінансово-кредитних установ та страхових компаній»;
- «Менеджмент туристичної індустрії».
2) сектор зв’язку науки і бізнесу;
3) сектор зв’язку з роботодавцями «Кар’єра».
Результати функціонування БШПМ
1. Розробка та презентація студентських інноваційних проектів.
2. Організація і проведення круглих столів з метою обговорення
актуальних проблем в сфері менеджменту.
3. Участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах,
олімпіадах з менеджменту та маркетингу.
4. Представлення результатів наукової діяльності на науково-практичних
конференціях різних рівнів.
5. Зустрічі студентів у форматі «запитань-відповідь» з провідними
менеджерами-практиками на яких обговорюються як актуальні проблеми
розвитку підприємництва в Україні, так і ключові аспекти здійснення
ефективної управлінської діяльності.

6. Взаємодія із громадською організацією «Житомирський обласний
студентський інноваційний бізнес-інкубатор» та реалізація спільних проектів
(Реалізовано спільний проект «Інформаційно-практична підтримка організації
та розвитку інноваційного підприємництва серед молоді» в рамках заходів
Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у
Житомирській області на 2013-2014 роки, яка ініціювалася Житомирською
обласною державною адміністрацією, керівник − д.е.н., проф. Тарасюк Г.М. В
рамках проекту були проведені семінари з бізнес-планування операційного
менеджменту, електронної комерції, економічної безпеки бізнесу публічного
адміністрування, маркетингових комунікацій, екологічного менеджменту в смт
Любар, м. Баранівка, смт. Ружин, м. Бердичеві, м. Малині, м. НовоградВолинському, м. Коростені та м. Житомирі. Розроблено буклети для
інформаційно-практичної підтримки з актуальних інноваційних аспектів
ведення бізнесу; проведений конкурс бізнес-планів серед молоді («Методичні
рекомендації з основ бізнес-планування» та «Рекомендації з технології
заснування та ведення власної справи»).

Напрям підготовки 6.030504
«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
тривалість навчання – 3 роки та 10 місяців
(для випускників коледжів тривалість
навчання може бути зменшена)

Спеціальність 7.03050401 /
8.03050401
«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
(за видами економічної діяльності)»
кваліфікація –
СПЕЦІАЛІСТ навчання – 1 рік
/ МАГІСТР навчання – 1,5 року

МАЙБУТНІЙ ФАХІВЕЦЬ З “ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА”
МАЄ МОЖЛИВІСТЬ ОДЕРЖАТИ ЗНАННЯ, ЯКІ ДОЗВОЛЯТЬ ЙОМУ
ЗДІЙСНЮВАТИ:

розробку моделей внутрішнього економічного механізму діяльності підприємств
різних форм власності, господарювання і видів економічної діяльності на основі створення
центрів витрат і відповідальності;
 розробку бізнес-планів щодо залучення інвестицій, розширення асортименту
об'єктів підприємницької діяльності, обсягів виробництва, створення нових суб'єктів
господарювання, складання фінансових планів підприємств;
 економічну діагностику, фінансовий аналіз і аудит економічного стану суб'єктів
господарювання;
 розробку економічної політики підприємства в сфері оптимізації об’єктів бізнесу,
організаційної структури підприємства, розподілу доходів, ціноутворення, відносин з
постачальниками і покупцями;
 розробку моделей визначення фонду оплати праці та розподілу між окремими
структурними підрозділами і працівниками підприємства;
 оцінку кредитоспроможності підприємств;
 визначення податкового навантаження на суб'єкти господарювання та оцінку
податкового потенціалу регіонів і платників податків;
 ведення бухгалтерського, податкового і статистичного обліку та використання
інформаційних ресурсів у системі економічної діяльності;
 моделювання рівня беззбиткової діяльності суб'єктів господарювання;
 розробку синергетичних моделей розвитку підприємств і регіонів;
 побудову системи корпоративного управління в господарюючих системах


Наші випускники працюють: у планово-фінансових,
економічних відділах підприємств, державних установах,
банках, комерційних структурах, займаються власною
підприємницькою діяльністю, в науково-дослідних
установах, в органах державного управління.

Напрям підготовки 6.030505
«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»
тривалість навчання – 3 роки та 10
місяців
(для випускників коледжів тривалість
навчання може бути зменшена)

Спеціальність 7.03050501 /
8.03050501
«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»
кваліфікація –
СПЕЦІАЛІСТ навчання – 1 рік
/ МАГІСТР навчання – 1,5 року

Кафедра управління персоналом та економіки праці
Наші випускники залучаються до таких видів діяльності:
˗

Розроблення

і

реалізація

кадрової політики
˗

Формування, використання та

розвиток персоналу

˗

Мотивація

і

˗

Кадровий маркетинг

˗

Ведення кадрової документації

стимулювання

персоналу, управління витратами на персонал
˗

Оцінювання персоналу, контролінг

і аудит
˗

Кадровий консалтинг

˗

Діяльність

агентств

працевлаштування: пошук персоналу, оцінювання персоналу, вибір напряму
роботи або працевлаштування
˗

Діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування

Працюють на таких посадах:
˗

Інспектор з кадрів

˗

Фахівець з наймання робочої сили

˗

Технік з праці і нормування праці

˗

Інспектор з призначення і виплати

пенсій
˗

Економіст з праці

˗

Менеджер (управитель) з персоналу

˗

Фахівець з питань зайнятості

˗

Економіст-демограф

˗

Експерт

з

регулювання

трудових відносин
˗

Експерт з праці

соціально-

