
Переваги   економічних   спеціальностей у Маслівському 

коледжі 

Фахівець з якісною економічною освітою, що має практичне розуміння економічних 

процесів, може працювати на підприємстві та приймати економічно виважені управлінські 

рішення. Основна мета його діяльності – правильно розставити пріоритети і цілі, щоб 

отримати максимальний прибуток при найменших витратах. 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: МЕНЕДЖМЕНТ 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Сучасні реалії та тенденції розвитку світової економіки вимагають енергійних і 

багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних, цікавих та 

захоплюючих спеціальностей – менеджмент. Нині управління стало однією з найважливіших 

професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів. 

 

Сучасний менеджер − це висококваліфікований керівник підприємства або 

структурного підрозділу, який вміє добре орієнтуватися у ринкових відносинах, своєчасно 

реагувати на кон'юнктуру ринку, попит та пропозицію на ньому, організовувати набір 

персоналу і його мотивацію, приймати самостійні рішення з питань організації діяльності 

суб'єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практики прийняття 

управлінських рішень, контролю за їх виконанням. 

Завдання менеджера: ВИЗНАЧ МЕТУ → СПЛАНУЙ → ПРИЙМИ РІШЕННЯ → 

ОРГАНІЗУЙ → ВПЛИВАЙ → КООРДИНУЙ → МОТИВУЙ → КОНТРОЛЮЙ 

Отже, якщо Ви маєте талант організатора, а Вашу активність та цілеспрямованість 

важко не помітити, то цілком можливо, що ваше покликання – професія менеджера. Здобути 

відповідний фах можна за освітньою програмою «Менеджмент» у відокремленому 



структурному підрозділі «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого 

Білоцерківського національного аграрного університету». 

ФАХОВІ ДИСЦИПЛІНИ МЕНЕДЖЕРІВ які вивчаються у коледжі: 

• Менеджмент 
• Маркетинг  
• Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 
• Економіка підприємства 
• Організація діяльності підприємства 
• Економічний аналіз 
• Адміністративне право 
• Трудове право 
• Розміщення продуктивних сил 
• Ділова українська мова 
• Іноземна мова професійного спрямування 
• Діловодство  
• Інформатика та комп’ютерна техніка та ін. 

В процесі навчання наші студенти РОЗВИВАЮТЬ навики, що безпосередньо 
пов’язані з професією, які вимагають роботодавці, та ВЧАТЬСЯ: 

• планувати та прогнозувати розвиток організацій 
• визначати поточні та стратегічні цілі 
• керувати своїм часом та часом своїх підлеглих 
• використовувати традиційні та інноваційні підходи в управлінні 
• виконувати різноманітні види контролю 
• застосовувати ефективні методи мотивування підлеглих 
• раціонально використовувати матеріальні і трудові ресурси організації 
• складати і ефективно реалізовувати плани 
• знати технології оптових продажів та логістичні процедури 
• організувати людей і націлювати їх на результат 
• управляти інноваціями та інвестиціями 
• знати основи проведення експортно-імпортних операцій 

Універсальні навики: публічних дебатів, ораторської майстерності, ділового етикету, 
організації ділових переговорів, тайм-менеджменту, створення мультимедійних презентацій, 
побудови персонального бренду та ін. 

Переваги навчання у Маслівському коледжі: 

• Можливість працювати та реалізовувати себе у найрізноманітніших сферах, адже 

менеджерів потребують торгові, туристичні, консалтингові організації, логістичні, 

інвестиційні та ІТ-компанії, рекрутингові та PR-агенції, біржі; державні та муніципальні 

організації, органи місцевого самоврядування, підприємства харчової та переробної 

промисловості, вітчизняні компанії та міжнародні корпорації; фірми, що працюють у 

сфері маркетингу та реклами, готельно-ресторанного бізнесу, фінансів і банківської 

справи, страхування, індустрії моди та розваг та багато інших. 

• Студенти мають можливість навчатися у європейських університетах за 

програмами обміну студентами та проектами з міжнародної кредитної мобільності. 



• Можливість вступу та навчання на місцях, які фінансуються за рахунок коштів 

державного бюджету та контрактна форма навчання із гнучким графіком оплати 

(щорічно, щосеместрово).  

• Протягом усього періоду навчання коледж забезпечує участь своїх студентів 

у програмах стажувань, практик і проектних роботах від компаній-партнерів, а 

також у профільних заходах науково-дослідного характеру: конкурси, олімпіади, 

конференції всеукраїнського і міжнародного рівнів. 

• Наші студенти застосовують отримані знання та здобувають практичні навички у 

професії через програми виробничих та переддипломних практик на передових 

підприємствах різних галузей економіки, установах сфери послуг, структурах 

фінансового ринку, сфери торгівлі та багатьох інших. 

• Можливість часткової зайнятості наших студентів-менеджерів на денній формі 

навчання завдяки зручному графіку навчання. 

• Можливість постійного самовдосконалення та професійного зростання випускників, 

високий рівень кваліфікації та професіоналізму викладачів, позитивний мікроклімат та 

творча атмосфера навчання. 

• У позанавчальний час студенти-менеджери – активні учасники заходів 
студентського самоврядування: творчих (студії акторської майстерності, вокалу, 
сучасної хореографії, інструментальної музики, збірна команда КВК), спортивних 
(секції спортивно-оздоровчого комплексу коледжу з понад 11 видів спорту), 
благодійних, відвідують актуальні мистецькі події району, влаштовують екскурсійні 
тури регіонами країни. 

 

Контактні телефони: 096-852-02-27;  099-752-79-14;  050-050-08-35. 



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Фінансова освіта – твій гарантований успіх! 

«Фінанси, банківська справа та страхування» - це сучасна і престижна спеціальність, 
володіючи якою Ви без проблем знайдете своє місце у професійній діяльності у будь-якому 
регіоні країни та світу. Саме компетентні фінансисти володіють вмінням заробляти і 
примножувати гроші та ефективно управляти ними. Фінанси завжди є життєво необхідними 
в суспільстві, оскільки за їх допомогою примножується багатство держави, підприємств та 
кожної людини. 

 ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФІНАНСИСТА: 

 

  

 

 

Навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» дозволить 

 випускнику виконувати такі функції: 

 



Випускники даної спеціальності є висококваліфікованими фахівцями, які можуть 
працювати: 

• У фінансових управліннях районних та обласних державних адміністрацій; 
• В управліннях та відділах Державної фінансової інспекції; 
• У Державному казначействі; 
• У Національному та комерційних банках; 
• В органах податкової та митної служби; 
• У страхових компаніях; 
• У фінансових службах на державних, колективних та приватних підприємствах; 
• У відділеннях Пенсійного фонду України та в інших установах системи соціального 
  забезпечення; 
• У відділах боротьби з економічною злочинністю і т.д. 

5-ТОП переваг навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська 

справа та страхування»:      

 

    
«Фінанси, банківська справа та страхування» - одна із провідних спеціальностей 

економічного напряму. Професія фінансиста є актуальною та престижною, оскільки в час 
постійного розвитку економіки кількість підприємств різних форм власності та сфер діяльності 
постійно зростає, а тому збільшується і потреба в фінансистах, аналітиках, фінансових консультантах 

та фінансових менеджерах. Фінанси – це мистецтво та професія водночас, що потребує 
таланту і терпіння. Це особливий дар бачити цифрами складний світ економіки у його 
взаємозв’язках і гармонії. 

   Запрошуємо до нашої студентської родини Маслівського державного фахового 
коледжу,   де Ви зможете отримати всі необхідні знання з елітарних економічних 
спеціальностей  таких  як:  «Менеджмент»  та  «Фінанси,  банківська  справа  та 
страхування» і здобути цікаву і потрібну суспільству професію! 

            Контактні телефони: 096-852-02-27;  099-752-79-14;  050-050-08-35 

 


