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Підготовка  фахівців здійснюється за 
ступеневою системою:  
бакалавр 

− напрям підготовки 6.030601 
«Менеджмент»; 

− напрям підготовки 6.140103 «Туризм» 
спеціаліст 

− спеціальність 7.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування» 

магістр 
− спеціальність 8.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування»; 

− спеціальність 8.03060104 "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності"  

Конкурсними предметами для напряму підготовки 
“Менеджмент” (на базі повної середньої освіти) є:   

− українська мова та література; 
− математика (профільний); 
− географія або іноземна мова. 

Конкурсними предметами для напряму підготовки 
“Туризм” (на базі повної середньої освіти) є:  

− українська мова та література; 
− географія (профільний); 
− історія або іноземна мова. 
В університеті функціонують  підготовчі курси  з 

підготовки до ЗНО. 
Для вступників, які мають ОКР “молодший 

спеціаліст”, передбачено  навчання за скороченим 
терміном за напрямом підготовки “Менеджмент”  . 

Для осіб, які мають вищу освіту, є можливість 
отримання другої вищої освіти за спеціальністю 
“Менеджмент організацій і адміністрування”. 

УВАГА!  
Нові напрями підготовки 

На кафедрі здійснюється підготовка за 
престижним напрямом “ТУРИЗМ” та 
сп ец і а ль н і с тю  “Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності” . 
Для студентів всіх напрямів та 
спеціальностей   передбачено 
стажування з можливістю подальшого 
працевлаштування на провідних 
в і т ч и з н я н и х  п і д п р и є м с т в а х , 
п ідприємствах  з  і но земними 
інвестиціями, а також набуття навичок 
практичної діяльності у країнах із 
р о з в и н е н о ю  т у р и с т и ч н о ю 
інфраструктурою: Болгарія, Польща, 
Чех ія ,  Словаччина ,  Франц ія , 
Великобританія, Німеччина, Італія, 
Іспанія, Туреччина, Єгипет, Кіпр, 
Греція, Ізраїль, Грузія. 

 
В умовах інтеграції України до 

європейського   простору 
скористайтеся можливістю та 
отримайте престижну професію, 
що забезпечить Вам добробут і 
впевненість у  майбутньому! 

ТУ
РИ

ЗМ
 

NEW 
Контактна інформація 
10005, Україна,  м. Житомир,  
вул. Черняховського, 103 
тел. 24-14-21 (кафедра),  
44-88-65 (завідувач кафедри) 
 
e-mail кафедри  kmm_ztu@ukr.net  
сайт університету  http://www.ztu.edu.ua  
блог кафедри http://km.blog.ztu.edu.ua/ 



Професія – менеджер! 

Сучасне підприємство будь-якої галузі – це 
складний комплекс, вся діяльність якого 
складається з різноманітних процесів – 
виробництва, збуту, маркетингу  та багатьох 
інших. Всі процеси на підприємстві вимагають 
управління. Відповідно, менеджер – це 
керівник, або управляючий, що відповідає за 
певний напрям діяльності підприємства. Можна 
лише уявити скільки напрямів діяльності є на 
сучасному підприємстві, і скільки менеджерів 
потрібно для їх налагодження. Саме тому 
професія менеджера стає найбільш 
затребуваною на сучасному ринку праці.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отримайте фундаментальні 
знання на сучасному рівні та 

 престижну професію  
за напрямом «Менеджмент» 

 

ЗРОБИ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР! ЯКІСНА ОСВІТА – ЗАПОРУКА УСПІХУ!  

НАВЧАЮЧИСЬ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА  
АДМІНІСТРУВАННЯ» В НАШОМУ  

УНІВЕРСИТЕТІ, ВИ МАЄТЕ 
 УНІКАЛЬНУ МОЖЛИВІСТЬ: 

 – отримати високий рівень освіти та 
професійних знань, які відповідають сучасним 
вимогам; 

−отримати знання та практичні навички за 
спеціалізаціями, зокрема:  

менеджмент підприємницької діяльності; 

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; 

менеджмент фінансово-кредитних установ; 

менеджмент туризму з поглибленим вивченням 

іноземної мови;  

менеджмент гірничого виробництва;  

екологічний менеджмент;  

менеджмент  в транспорті. 

– навчатись в бізнес-школі практичного 
менеджменту (безкоштовно), що дасть Вам 
можливість поглибити знання з основ управління, 
навчитись складати та презентувати реальні бізнес
-плани, організовувати власний бізнес, оволодіти 
сучасними інформаційними технологіями; 

– брати участь в обміні студентами та 
проходити стажування в зарубіжних 
університетах, з якими кафедрою укладено 
договори про співпрацю (Польща, Франція, 
Болгарія, Росія, Республіка Білорусь, Молдова, 
Таджикистан, Казахстан,  Латвія); 

– проходити виробничу практику на 
вітчизняних підприємствах різних видів економічної 
діяльності та форм власності і зробити перші 
кроки до працевлаштування, навчитись 
складати резюме та ефективно презентувати себе 
на ринку праці. Сектор зв’язків із роботодавцями 
бізнес-школи практичного менеджменту 
допоможе Вам у виборі напряму фахової кар’єри, 
надасть інформацію щодо можливостей 
тимчасового працевлаштування під час навчання, 
в літній та зимовий періоди і на неповний робочий 
день; 

– брати участь у роботі круглих столів та 
слухати лекції  підприємців, керівників та 
менеджерів підприємств, в тому числі тих, хто є 
випускниками нашої кафедри; 

– займатись у наукових гуртках кафедри, 
брати участь у конференціях різних рівнів, 
наукових семінарах, конкурсах наукових робіт, 
олімпіадах, у роботі студентського наукового 
товариства кафедри та університету, а в 
майбутньому – навчатись в магістратурі, 
аспірантурі та докторантурі; 

– поглибити знання з іноземної мови (в 
університеті функціонують постійно діючі курси 
іноземної мови); 

– пройти військову підготовку за програмою 
офіцерів запасу в Житомирському військовому 
інституті ім. С.П. Корольова; 

– активно проводити студентське дозвілля, 

Лідер об’єднує всіх 

навколо загальної ідеї 

Менеджер фокусує 

людей на виконання 

поставлених задач 

Місця працевлаштування випускників: 
У недержавному секторі: 
Комерційні банки 
Інвестиційні, фінансові та страхові компанії 
Аудиторські та консалтингові фірми 
Промислові підприємства 
Торгівельні підприємства 
Підприємства туристичного, готельного та 
ресторанного бізнесу 
Санаторно-курортні заклади 
Туристичні оператори та агенції 
Інші підприємства сфери виробництва, 
торгівлі та  послуг 

В державних установах: 
Управління та відділи органів державної 
виконавчої влади 
Державна податкова служба 
Державні підприємства 
Бюджетні установи 
Навчальні заклади 
Науково-дослідні установи 

Ідея 


