
 

 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова  

Визнаний заклад на Поділлі – флагман управлінської, економічної та правової 

освіти і науки – запрошує на навчання за спеціальністю 073 Менеджмент 

для здобуття освітнього ступеня Магістр 

кваліфікація - менеджер (управитель) з адміністративної діяльності 

(сертифікат Міністерства освіти і науки України про акредитацію серія НД-ІV № 2376807 від 

3 липня 2015 року) 

Освітня програма «Магістр бізнес-менеджменту» 

1. Конкурентні переваги освітньої програми: 

 отримання ґрунтовних знань у сфері планування та організації бізнесу, бренд-

менеджменту, стартап-менеджменту, управління якістю, реінжинірингу бізнес-

процесів, електронної комерції, відкриття та повного супроводу власного бізнесу; 

 освоєння практично орієнтованих методик навчання, інтенсивного тренінгу з 

прийняття управлінських рішень на основі ситуаційних завдань; 

 набуття переваг лідерства на ринку праці, перспектив кар’єрного зростання та 

ведення власного бізнесу; 

 оволодіння інноваційним інструментарієм управління бізнесом та практичним 

досвідом для прийняття управлінських рішень в умовах сучасного бізнес-середовища. 

 

2. Основні фахові дисципліни європейського рівня: менеджмент організацій, 

фінансовий менеджмент, управління змінами та лідерство, бренд-менеджмент, 

електронна комерція, реінжиніринг бізнес-процесів, стартап-менеджмент, міжнародні 

ділові комунікації, планування та організація бізнесу, мотиваційний менеджмент, 

управління якістю, звітність підприємств, управління знаннями. 

 

 

3. Посади, що можуть займати магістри: керівники підприємств, установ, організацій 

різних форм власності, спеціалісти їхніх структурних підрозділів економічного, 

фінансового, кадрового спрямування; фахівці з адміністрування, маркетингу, 

аналітики ринків, рекламної діяльності та кадрової роботи. 

4.  Переваги університету: 

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; 



 

 

7) створені умови для провадження дуальної освіти (поєднання навчання в навчальних 

аудиторіях та на робочих місцях); 

8) можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, забезпечення 

академічної мобільності студентів, у тому числі можливість паралельного навчання в університеті за 

різними спеціальностями 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. 

 


