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ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ 

Ми виховуємо любов до навчання,

читання та розуміння. 



з економіки, менеджменту та управління
персоналом, маркетингу та логістики,
стратегічного та операційного менеджменту.

2. ОТРИМАЙТЕ ЗНАННЯ

департаментів, управлінь, відділів місцевих
державних адміністрацій, обласних та
районних рад, керівниками 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.

3. СТАНЬТЕ
КЕРІВНИКАМИ ТА
СПЕЦІАЛІСТАМИ

1)можливість навчатися за кошти обласного
бюджету, фіксована кількість бюджетних місць та
стабільне виконання регіонального замовлення; 
2)стабільно високі рейтинги університету серед
закладів вищої освіти Хмельницької області та
України;
3)висока репутація у споживачів освітніх послуг та
роботодавців;
4)забезпечення наскрізної вищої освіти за всіма
рівнями (бакалавр, магістр, доктор філософії);
5)високий рівень кваліфікації науково-педагогічних
кадрів, активне залучення до навчального процесу
практиків, інноваційні форми та методи викладання;
6)сучасний рівень матеріально-технічного та
інформаційного забезпечення підготовки фахівців і
виконання науково-дослідних робіт (у тому числі з
елементами дистанційного навчання);
7)створені умови для провадження дуальної освіти
(поєднання навчання в навчальних аудиторіях та на
робочих місцях в організаціях (підприємствах,
установах));
8)можливість формування індивідуальної освітньої
траєкторії, забезпечення академічної мобільності
студентів, у тому числі можливість паралельного
навчання в університеті за різними спеціальностями
(073 Менеджмент, 072 Фінанси, банківська справа та
страхування, 242 Туризм, 281 Публічне управління
та адміністрування, 081 Право, 293 Міжнародне
право, 232 Соціальне забезпечення) за денною та
заочною формами;
9)цікаве, насичене, багатоманітне громадське,
спортивне, культурне, наукове студентське життя,
активна діяльність студентського самоврядування
університету;
10)реальна можливість студентів впливати на зміст
навчання та удосконалювати освітні програми, за
якими вони навчаються.

Переваги університету:

-знаний професорсько-викладацький склад, 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;
-можливість продовження навчання в магістратурі за
спеціальністю 073 Менеджмент;
-інноваційні форми та методи навчання, що
дозволяють сформувати фахівця-управлінця нової
генерації з почуттям високої організаційної культури
та психологічної стійкості.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
«БАКАЛАВР МЕНЕДЖМЕНТУ»

1.Конкурентні переваги освітньої
програми:


