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КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ

На кафедрах факультету 
навчальний процес 
забезпечують понад

60 науково-педагогічних 

працівників, з них 

12 докторів наук, 

професорів, 

32 кандидати наук,

18 доцентів. 

МЕНЕДЖМЕНТУ, ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 

ТА СТРАХУВАННЯ

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

МАТЕМАТИКИ, СТАТИСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ

МОВОЗНАВСТВА

ФІЛОСОФІЇ, СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ



Фінансування за кошти обласного 

бюджету, за кошти фізичних, юридичних 

осіб

денна і заочна форми навчання, елементи 

дуальної освіти

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

073 Менеджмент

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування

281 Публічне управління

та адміністрування

242 Туризм



ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Можливість поєднання
Навчання на  денній та заочній формі
За різними спеціальностями

4 роки

6 місяців

3 роки

10 місяців



072 Фінанси, банківська справа та 

страхування
ПРИМНОЖЕННЯ КАПІТАЛІВ

Наші випускники можуть займати такі посади:
керівники фінансово-інвестиційних підрозділів
фірм, страхових компаній, банків;
економісти-експерти та фінансові консультанти з
питань розвитку бізнесу;
фінансові директори фірм, страхових компаній і
банків;
фінансові аналітики та фінансові експерти;
інвестиційні та кредитні консультанти;
фахівці з фінансово-економічної безпеки;
посередники фінансових ринків.

Вступ у 2022 році на підставі 

національного 

мультипредметного тесту

Конкурентні переваги освітньої програми:
• ґрунтовні знання в галузях економічної та

фінансової теорії, банківської справи та
страхування; а також переваги для лідерства на
ринку праці, перспективи кар’єрного зростання
та ведення власного бізнесу;

• практично орієнтовані методики навчання,
інтенсивний тренінг у прийнятті рішень;

• особистісний розвиток, що допомагає
вдосконалювати свої ділові якості, отримувати
глибокі знання у пізнанні сучасних фінансів.



073 Менеджмент
МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ ЛЮДЬМИ.

ЕФЕКТИВНЕ  УПРАВЛІННЯ, СПРЯМОВАНЕ НА РЕЗУЛЬТАТ

Станьте керівниками та
спеціалістами підприємств,
установ, організацій різних форм
власності, спеціалістами їхніх
структурних підрозділів
економічного, фінансового,
кадрового спрямування;
фахівцями з адміністрування,
маркетингу, аналітики ринків,
рекламної діяльності та кадрової
роботи.

Вступ у 2022 році на підставі 

національного 

мультипредметного тесту

Конкурентні переваги освітньої програми:
- активне залучення до навчального процесу роботодавців, провідних фахівців у
сфері менеджменту;
- проходження практичної підготовки на підприємствах, установах та
організаціях – лідерах бізнесу регіону;
- працевлаштування в органах державної влади, місцевого самоврядування,
державних підприємствах, бізнес-структурах;
- активне залучення до науково-дослідної роботи, всеукраїнських олімпіад,
конкурсів, брейн-рингів, турнірів тощо;
- інноваційні форми та методи навчання, що дозволяють сформувати фахівця-
управлінця нової генерації з почуттям високої організаційної культури та психологічної
стійкості.



242 Туризм
ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДПОЧИНКУ І ГАРНОГО НАСТРОЮ ЛЮДЕЙ

o Станьте: інструктором-методистом з туризму; гідом-
екскурсоводом; інструктором оздоровчо-спортивного
туризму (за видами туризму); організатором подорожей
(екскурсій); організатором туристичної і готельної
діяльності; фахівцем з готельного обслуговування;
фахівцем з розвитку сільського туризму; фахівцем з
туристичного обслуговування; фахівцем з конференц-
сервісу; фахівцем з організації дозвілля; фахівцем зі
спеціалізованого обслуговування; фахівцем з туристичної
безпеки; агентом з туризму; інспектором з туризму.

Вступ у 2022 році на підставі 

національного 

мультипредметного тесту

Конкурентні переваги освітньої програми:
1) фахові компетенції з організації та управління 
туристичним бізнесом;
2) посилене вивчення двох іноземних мов за 
професійним спрямуванням;
3) поглиблене вивчення студентами юридичних 
наук дозволяє їм вільно орієнтуватися у правових 
аспектах туристичної діяльності як в Україні, так і в 
інших державах;
4) активне залучення роботодавців до навчання;
5) унікальне матеріально-технічне забезпечення 
навчального процесу (наявність у структурі 
університету бази відпочинку в Пирогівцях, готелю 
«Енеїда», можливість проведення навчальних 
занять в умовах, максимально наближених до 
виробничих).



281 Публічне управління та 

адміністрування
РОЗВИТОК ОСОБИ, ГРОМАДИ, ОБЛАСТІ, КРАЇНИ

o Після завершення навчання станьте: фахівцями в
органах державної влади та місцевого
самоврядування, громадських об’єднаннях,
осередках політичних партій, некомерційних
організаціях, міжнародних неурядових
організаціях, міждержавних органах і структурах,
на підприємствах, установах і організаціях
державної та комунальної форм власності тощо

Вступ у 2022 році на підставі 

національного 

мультипредметного тесту

Прохідний бал – 140

Конкурентні переваги освітньої 
програми:

1) активне залучення до освітнього
процесу роботодавців;
2) поєднання управлінських та правових
компетентностей, а також формування
навиків роботи в умовах цифрової
економіки.
3) проходження практики в органах
державної влади і органах місцевого
самоврядування, на державних та
комунальних підприємствах, що сприяє
їх подальшому працевлаштуванню;
4) комплексне застосування у
навчальному процесі традиційних та
інноваційних форм та методів навчання;
5) зростаюча потреба ринку праці
Хмельниччини та інших регіонів у
випускниках цієї ОП, фіксована кількість
бюджетних місць та збільшення
регіонального замовлення.



СПЕЦІАЛЬНОСТІ

073 Менеджмент

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування

281 Публічне управління

та адміністрування Фінансування за кошти 

обласного бюджету, за кошти 

фізичних, юридичних осіб

денна і заочна форми навчання

Вступ у 2022 році на підставі 

Магістерського тесту навчальної 

компетентності та фахового іспиту 

в університеті



НАШІ КОНТАКТИ

м. Хмельницький

провулок Володимирський, 12

71-80-81

71-75-89

dekan_ue@univer.km.ua

nv_ue@univer.km.ua

Телефон приймальної комісії: 

(067) 598-78-87

mailto:nv_ue@univer.km.ua

