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Менеджер є головною дієвою особою забезпечення ефективності діяльності будь-якої 

підприємницької структури, тому він обіймає ключові управлінські посади (директор, завідувач 

відділу, департаменту, начальник структурного підрозділу) та спрямовує зусилля персоналу на 

досягнення цілей організації. Крім того менеджер може успішно працювати в державних 

структурах, у тому числі в органах державного управління. 

Кафедра менеджменту та управління економічними процесами Мукачівського 

державного університету здійснює підготовку бакалаврів з менеджменту для різних сфер 

діяльності, здатних вирішувати нагальні проблеми і задачі професійної діяльності за умови 

оволодіння системою фахових спеціальних компетентностей. 
 

Студенти мають можливість вивчати дисципліни спеціальної фахової підготовки 
основними серед яких є: 

Менеджмент Стратегічне управління підприємством 

Державне та регіональне управління Операційний менеджмент 

Економіка і фінанси підприємства Управління персоналом 

Адміністративний менеджмент Управління інноваціями 

Самоменеджмент Антикризовий менеджмент 

Організація і технологія діяльності 

підприємств сфери послуг 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 

Організація виробництва та планування 

діяльності виробничого підприємства 

Економічна безпека підприємства 

Логістика 
 

Випускники спеціальності «Менеджмент» можуть працювати в державних і недержавних 

підприємствах та установах різних форм власності, організувати власну справу, а також займати 

наступні посади: 

- керівники підприємств, установ та організацій; 

- комерційний директор; 

- виробничий директор; 

- керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних, адміністративних 

підрозділів, а також підрозділів кадрів і трудових відносин; 

- керівники підрозділів маркетингу; 

- керівники виробничих підрозділів у комерційному або побутовому обслуговуванні; 

- керівники підрозділів матеріально-технічного постачання; 

- керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання; 

- керівники інших функціональних підрозділів; 

- керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості та комерційному 

обслуговуванні; 

- начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у галузях міського 

господарства; 

- менеджери (керівники) з питань комерційної діяльності та управління; 

- помічники керівників підприємств, установ та організацій; 

- фахівці в галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва або з 

управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; 

- консультанти з питань організації та управління підприємством; консультанти з економічних 

питань. 

ОТРИМУЙ ЄВРОПЕЙСЬКУ ОСВІТУ РАЗОМ З НАМИ 

                   
 


