
ЕКОНОМІКА І АНАЛІТИКА БІЗНЕСУ 
Спеціальність «Економіка» 

 

 

Якщо Ви активна і мисляча людина, мрієте 

зайнятися діяльністю, яка буде мати практичну 

спрямованість, чіткі та беззаперечні  орієнтири 

на успіх, то спеціалізація «Економіка і 

аналітика бізнесу» – саме для Вас! 

 

Ми дамо Вам унікальну можливість отримати 

престижну освіту, що поєднує в собі 

багатогранні сучасні знання економіста, 

аналітика, наукового співробітника і керівника 

будь-якого рангу. 

 

Попит на таких спеціалістів буде існувати 

завжди: поки існує економіка будуть існувати 

й підприємства – її основа! 

КОНТАКТИ: 
29016, УКРАЇНА, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, каб. 4-512 

Завідувач кафедри економіки підприємства і підприємництва 
д.е.н., професор Лук’янова Валентина Вячеславівна (067) 30-61-192 

Відповідальна за прийом абітурієнтів: 
Сачинська Людмила Василівна (067) 71-30-252 

Веб-сайт кафедри: http://epp.khnu.km.ua/ 
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Основні посади, на яких можуть 
працювати випускники: 

 
керівник державних структур; 

керівник регіональних органів влади; 
керівник підприємства; віце-

президент з економіки; керівник 
відділу збуту та постачання; керівник 

аналітичного відділу; керівник 
відділу аналізу та моніторингу ринку; 

начальник планово-фінансового 
відділу; начальник відділу управління 

виробництвом та маркетингом; 
завідувач економічним відділом; 
провідний спеціаліст з економіки; 

консультант з економічних питань; 
фахівець державної служби; 

економіст з внутрішньо-
господарських відносин;  економіст з 

оплати праці; економіст зі збуту; 
економіст договірних та претензійних 

робіт; економіст з матеріально-
технічного постачання, економіст з 

планування; викладач вищого та 
середнього навчального закладу; 

науковий співробітник 

ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ: 
 

Керувати: підприємством, 
установою, організацією, фірмою, 
службою, відділом, підрозділом, 
власним бізнесом. 
Аналізувати: ресурси, процеси і 
результати діяльності підприємства, 
конкурентне середовище бізнесу 
Розробляти: загальні і 
функціональні стратегії, бізнес-
плани та проекти розвитку  
підприємства 
Організовувати: процеси 
управління та прийняття 
рішень, ділові контакти 
підприємства із зовнішніми 
контрагентами ринку 
Контролювати: ефективне 
використання ресурсів 

 

УМОВИ ВСТУПУ 
 

БАКАЛАВРАТ 
 

Повна форма навчання на 
базі повної середньої освіти  

(4/5  років навчання) 
 

Предмети ЗНО: 
Українська мова і література 

та математика, 
історія України або іноземна 

мова 

 

Скорочена форма навчання 
на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» 

(2/3 роки навчання) 
 

Вступне фахове 
випробування 

МАГІСТРАТУРА 
(1,5 роки навчання) 

Перелік документів для вступу 

- заява про вступ до університету; 

- документ державного зразка про повну загальну середню освіту 

або документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 

- сертифікати Українського центру оцінювання освіти 

- чотири фотокартки розміром 3 х 4 см; 

- копію першої сторінки паспорту; 

- копію довідки з податкової інспекції про присвоєння 

ідентифікаційного коду 
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