
 

ОСВІТА – СЬОГОДНІ. 

КАР’ЄРА – ЗАВТРА. 

УСПІХ – ЗАВЖДИ!!! 
 

Ви активна, талановита, цілеспрямована людина? 

Ви бажаєте досягти вершин у цьому житті? 

Якщо так, ми з радістю зустрінемо Вас! 

 

Спеціалізація 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
Спеціальність  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

(денна, заочна, дистанційна форми навчання) 

 
 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА 
 

Наші випускники можуть працювати: 
у державних органах управління і місцевого самоврядування; у державних 

службах економічного контролю, аудиту, ревізії; органах з планування та 
координації кадрової політики; казначействах, банківських установах, митній та 
податковій службах; аудиторських та консалтингових фірмах; у торгівельно-
посередницьких фірмах; торгівельно-промислових палатах; товарних і фондових 
біржах; науково-дослідних інститутах і вищих навчальних закладах; у сфері 
бізнес-планування та проектного менеджменту; на підприємствах та організаціях 
різних форм власності й господарювання, а також -  організовувати власний 
бізнес 

Випускники можуть обіймати такі посади: 
директор малого підприємства, комерційний директор, керівник агентства, 

антикризовий керівник, аналітик, фахівець з ефективності підприємництва, 
консультант з економічних питань, радник з питань ефективності 
господарювання на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності 
і видів економічної діяльності 

 

ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ: 
Керувати: власним бізнесом, підприємствами, установами, організаціями, 
фірмами, службами, відділами  
Аналізувати: конкурентне середовище бізнесу,  ресурси, процеси і результати 
діяльності різноманітних бізнес-структур 
Розробляти: загальні і функціональні стратегії підприємництва і підприємства, 
бізнес-проекти  і плани 
Організовувати: процеси управління та прийняття управлінських рішень, ділові 
контакти  із зовнішнім середовищем 
Забезпечувати: обґрунтування рекомендацій щодо розв’язання проблем 
функціонування і розвитку бізнесу;  поєднання та оптимізацію всіх видів 
ресурсів для підвищення результативної діяльності  
Контролювати: використання ресурсів 
 

 

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 
 

Диплом міжнародного зразка; 100% можливість проживати в комфортабельних 
гуртожитках; навчання за кошти державного бюджету; проходження практики 
на підприємствах, державних та фінансових установах; використання 
інформаційних Інтернет - ресурсів в учбових  корпусах, гуртожитках та 
бібліотеці університету; навчання на військовій кафедрі; використання відео та 
on-line лекцій, що розміщені в електронній базі університету; можливість 
одночасно навчатися за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми 
програмами,напрями підготовки) та формами навчання; можливість вивчення 
додаткової іноземної мови 

БАКАЛАВР 
Повна форма навчання на базі 

повної середньої освіти 
Скорочена форма навчання на базі 

освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» 

Термін навчання 
4 роки – денна форма, 

5 років – заочна, дистанційна форми 
2 роки – денна форма, 
3 роки – заочна форма, 

2,5 роки – дистанційна форма 
Предмети ЗНО: 

Українська мова і література, 
історія України, математика або 

географія  

 
Вступне фахове випробування 

МАГІСТР 

Термін навчання 
1,5 роки на базі освітнього рівня «бакалавр» 

 

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 
 

 

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

Веб-сайт кафедри: http://epp.khnu.km.ua/ 
Завідувач кафедри економіки підприємства і підприємництва  

д.е.н., професор Лук’янова Валентина Вячеславівна (067) 30-61-192 
 

 
 


