
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ФАКУЛЬТЕТ  

УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

- вищий державний навчальний заклад  
 

Ф а к у л ь т е т   у п р а в л і н н я   т а   е к о н о м і к и 
здійснює навчання за освітніми програмами підготовки: 

 

БАКАЛАВРІВ за спеціальностями: 

 073 Менеджмент  
кваліфікація – бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор 

(сертифікат МОН України про акредитацію серія НД-ІІ № 2376805 від 3 липня 2015 року) 
 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
кваліфікація – бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування 

(Протокол № 38/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 02.02.2017 р.) 
 

 281 Публічне управління та адміністрування 
кваліфікація – бакалавр з публічного управління та адміністрування 

(Протокол № 38/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 02.02.2017 р.) 
 

 242 Туризм 
кваліфікація – бакалавр з туризму, фахівець з туристичного обслуговування 

(Протокол № 52/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 18.05.2017 р.) 
 

Прийом на навчання проводиться: 
на базі повної загальної середньої освіти (на перший курс);  
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (на другий – третій курси). 

 
Денна форма навчання – 3 роки і 10 місяців, заочна форма навчання – 4,5 роки.  

Фінансування за кошти обласного бюджету, за кошти фізичних, юридичних осіб. 
Вартість одного року навчання для вступників 2019 року –  14780 грн.(денна форма), 

8860 грн. (заочна форма) 
 



 

МАГІСТРІВ за спеціальностями: 
 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
на базі ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

Денна форма навчання – 1 рік 6 місяців.  
Фінансування за кошти обласного бюджету, за кошти фізичних, юридичних осіб. 

Вартість одного року навчання для вступників 2019 року – 14780 грн.  
Заочна форма навчання – 2 роки. Фінансування за кошти фізичних, юридичних осіб. 

Вартість одного року навчання для вступників 2019 року  – 9960 грн.  
 

 073 Менеджмент  
кваліфікація - менеджер (управитель) з адміністративної діяльності 

(сертифікат МОН України про акредитацію серія НД-ІV № 2376807 від 3 липня 2015 року) 
на базі ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

Денна форма навчання – 1 рік 6 місяців.  
Фінансування за кошти обласного бюджету, за кошти фізичних, юридичних осіб. 

Вартість одного року навчання для вступників 2019 року – 14780 грн.  
Заочна форма навчання – 2 роки. Фінансування за кошти фізичних, юридичних осіб. 

Вартість одного року навчання для вступників 2019 року  – 9960-14490 грн.  
 

 281 Публічне управління та адміністрування  
(спеціалізації: Територіальне управління та місцеве самоврядування, Регіональний 

розвиток) 
кваліфікація – магістр публічного управління та адміністрування  

(сертифікат МОН України про акредитацію серія НД-ІV № 2358003 від 2 липня 2013 року) 
на базі ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

Денна форма навчання – 1 рік 6 місяців.  
Фінансування за кошти обласного бюджету, за кошти фізичних, юридичних осіб. 

Вартість одного року навчання для вступників 2019 року – 15680  грн.  
Заочна форма навчання – 1 рік і 4 місяці.  

Фінансування за кошти державного бюджету, за кошти фізичних, юридичних осіб 
Вартість одного року навчання для вступників 2019 року –11180  грн.  

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА  ЕКОНОМІКИ – ЦЕ 
можливість оволодіння затребуваною на ринку праці,  

перспективною спеціальністю ПРОФЕСІЙНИХ УПРАВЛІНЦІВ,  
здатних організувати та вести ефективний бізнес у мінливих умовах  

ринкової економіки, а також фахово вирішувати завдання публічного  управління 
 У процесі навчання передають свої знання та досвід одні з кращих науково-педагогічних 

працівників Поділля та провідних вузів України – доктори наук, професори, кандидати 
наук, доценти. 

 Практика проходить у центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах 
місцевого самоврядування, банках, страхових компаніях, підприємствах туристичної галузі, 
економічних, фінансових, кадрових службах підприємств, установ та організацій 
Хмельницької та інших областей України. Університетом підписані угоди про міжнародне 
співробітництво з науковими та освітніми центрами країн Європи.  

 Сучасно обладнані комп’ютерні класи дають змогу використовувати у навчальному 
процесі різноманітні види програмних продуктів (системи автоматизації ведення обліку, 
фінансів, проектування тощо). Вільний доступ до мережі Internet.  

 Надається можливість отримання пільгових кредитів на оплату навчання. 
 Ті, хто навчаються за рахунок бюджетних коштів, отримують стипендію.  
 Створені можливості для отримання військової підготовки студентів за програмою 

офіцерів запасу. 
 Студенти факультету активно залучаються до наукової роботи, займають призові місця на 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, олімпіадах та конкурсах. 
Обдаровані студенти продовжують навчання в аспірантурі. 



 Діє Студентський бізнес-центр, участь у якому забезпечує розкриття лідерських якостей, 
підприємницького хисту, педагогічних здібностей, а також розвиває психологічну стійкість 
та бажання до постійного саморозвитку.    

 Наявна сучасна бібліотека з великим фондом навчальної, наукової літератури та 
періодичних видань. 

 У розпорядженні університету знаходиться студентський гуртожиток на 300 місць, 
гуртожиток готельного типу «Енеїда», база відпочинку ім. С. Мацишина.  

 Працюють спортивні секції з футболу (футбольна команда університету – фіналіст Кубка 
Президента України, чемпіон та володар Кубка міста Хмельницького), баскетболу (срібний 
призер чемпіонату Хмельницької області), волейболу, настільного тенісу (призер міської 
Спартакіади), рукопашного бою, легкої атлетики. 

 

По закінченню університету випускники факультету працюють: 
 керівниками та спеціалістами департаментів, управлінь, відділів місцевих державних 

адміністрацій, обласних та районних рад, виконавчих комітетів селищних, міських рад; 
 керівниками підприємств, установ, організацій різних форм власності, їх структурних 

підрозділів економічного, фінансового, кадрового спрямування; 
 фахівцями з адміністрування, фінансів, банківської справи, страхування, організації та 

здійснення туристичної діяльності, маркетингу, аналітики ринків, рекламної діяльності, 
організаційно-контрольної та кадрової роботи; 

 викладачами з менеджменту, фінансів, публічного управління та адміністрування, 
туристичної діяльності, економіки; 

 керівниками малих та середніх підприємств тощо. 
 

Вступні випробування та конкурсний відбір: 
- для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (на основі повної загальної середньої освіти) за 

денною та заочною формами навчання за спеціальностями 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування і 073 Менеджмент здійснюється за сертифікатами Українського центру оцінювання 

якості освіти з предметів: 

1.українська мова та література; 

2. математика; 

3.іноземна мова або географія (за вибором); 

- для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (на основі повної загальної середньої освіти) за 

денною та заочною формами навчання за спеціальністю 242 Туризм здійснюється за сертифікатами 

Українського центру оцінювання якості освіти з предметів: 

1.українська мова та література; 

2. іноземна мова; 

3. географія або математика  (за вибором); 

- для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (на основі повної загальної середньої освіти) за 

денною та заочною формами навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування здійснюється за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з 

предметів: 

1.українська мова та література; 

2. математика; 

3. іноземна мова або історія України (за вибором); 
 
-   для здобуття ступеня магістра (на основі ступеня бакалавра, магістра, рівня спеціаліста) за 

денною і заочною формами навчання за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

– екзамен з фінансів за письмовими тестовими технологіями та екзамен з іноземної мови за 

технологією ЗНО; 

- для здобуття ступеня магістра (на основі ступеня бакалавра, магістра, рівня спеціаліста) за 

денною і заочною формами навчання за спеціальністю 073 Менеджмент – екзамен з менеджмент за 

письмовими тестовими технологіями та екзамен з іноземної мови за технологією ЗНО; 

 

- для здобуття ступеня магістра (на основі здобутого ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста або ступеня магістра) за денною і заочною формами навчання за спеціальністю 281 

Публічне управління та адміністрування – екзамени з основ держави і права, основ економіки, за 

письмовими тестовими технологіями, співбесіда з питань державного управління та екзамен 



іноземної мови за технологією ЗНО (особи, які є державними службовцями, складають екзамен з 

іноземної мови за письмовими тестовими технологіями без ЗНО) 

Бажаючі вступити на факультет для здобуття ступеня бакалавра повинні подати до 

приймальної комісії заяву про вступ в електронній формі, у якій мають зазначити 

пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник 

пріоритетності «1» означає найвищу пріоритетність. Відповідально підходьте до 

виставлення пріоритетності своїх заяв! Вступники, які мають право на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою подають заяву тільки в паперовій 

формі. 

 

Строки прийому документів та зарахування на навчання  

(за денною та заочною формами навчання) 

Освітній  

ступінь  
Спеціальність 

Реєстрація 

електронних 

кабінетів 

Строки 

прийому 

документів 

Строки 

зарахування 

Бакалавр 

Менеджмент 

з 01 липня  

2019 р.  

  

10 липня  

2010 р. ― 

22 липня  

2019 р. 

за державним 

замовленням – 

 не пізніше 

01 серпня  

2019 р.;  

за кошти фізичних та 

юридичних осіб – не 

пізніше  

10 серпня 2019 р. 

Публічне 

управління та 

адміністрування  

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Туризм 

Магістр 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

13 травня 2019 р. – 

03 червня 2019 р 

10 липня  

2019 р.― 

31 липня  

2019 р. 

не пізніше  

12 серпня  

2019 р. 

Менеджмент 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

13 травня 2019 р. – 

03 червня 2019 р 

1 червня  

2019 р.― 

21 липня   

2019 р. 

не пізніше  

05 серпня  

2019 р. 

 

Просимо звернути увагу, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  
29 квітня 2015 р. № 266 змінено назви галузей знань і спеціальностей, зокрема, 
спеціальність 8.15010002 Державна служба – на спеціальність 281 Публічне 
управління і адміністрування 

 
Адреса університету: 29000 м. Хмельницький , вул. Героїв Майдану, 8. 

Адреса факультету: 29000 м. Хмельницький, провулок Володимирський, 12. 
Телефони: 0382-71-80-81 (декан факультету);  

+38 097 745 39 54 (приймальна комісія). 
Веб-сторінка: www.univer.km.ua 

(Правила прийому розміщені в розділі «Вступнику») 

http://www.univer.km.ua/

