
ВИДИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ВІДДІЛОМ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

 

№ 

з/п 
Зміст освітньої послуги 

Коротка характеристика умов надання 

освітньої послуги 

1. Перепідготовка (надання 

другої вищої освіти) осіб, які 

мають повну вищу освіту 

(спеціаліст, магістр іншого 

напрямку) за галузями знань і 

спеціальностями, 

акредитованими в 

Університеті 

Перепідготовка (надання другої вищої освіти) осіб, які 

мають повну вищу освіту (спеціаліст, магістр іншого 

напрямку), здійснюється за такими галузями знань та 

спеціальностями: 

– «Право», спеціальність:  

▪ правознавство. 

– «Економіка та підприємництво», спеціальності: 

▪ фінанси і кредит (спеціалізації: державні фінанси, 

місцеві фінанси, казначейська справа, фінанси в системі 

митних органів, фінанси суб’єктів господарю-

вання,страхова справа);  

▪ оподаткування; 

▪ банківська справа; 

▪ облік і аудит (спеціалізації: облік і аудит у 

промисловості, облік, контроль та правове забезпечення у 

бюджетній сфері, облік і аудит у сфері послуг, ревізія і 

контроль); 

▪ економіка підприємства; 

▪ міжнародна економіка (спеціалізації: між народ-

ний туризм, європейська економіка, міжнародна торгівля); 

▪ маркетинг (спеціалізації: міжнародний маркетинг, 

маркетинг туризму); 

▪ управління персоналом і економіка праці; 

▪ економічна кібернетика. 

– «Менеджмент і адміністрування», спеціальності: 

▪ менеджмент організацій і адміністрування 

(спеціалізації: управління бізнесом, менеджмент 

державних установ); 

▪ менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 

– «Інформатика та обчислювальна техніка», 

спеціальність: 

▪ програмне забезпечення систем. 

Прийом на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» за освітньо-

професійною програмою перепідготовки спеціаліста 

здійснюється в межах чисельності, обумовленої ліцензією 

університету, з оплатою вартості навчання на договірній 

основі. 

Термін навчання на заочній (дистанційній) формі –2 

роки. 



2. Паралельне здобуття другої 

вищої освіти студентами 

вищих навчальних закладів, 

які мають диплом бакалавра і 

продовжують навчання за 

освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «магістр», за галузями 

знань і спеціальностями, 

акредитованими в 

Університеті 

Паралельне здобуття другої вищої освіти студентами 

вищих навчальних закладів, які мають диплом бакалавра і 

продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «магістр», здійснюється за такими галузями знань 

та спеціальностями: 

– «Право», спеціальність: 

▪ правознавство. 

– «Економіка та підприємництво», спеціальності: 

▪ фінанси і кредит (спеціалізації: державні фінанси; 

місцеві фінанси; казначейська справа; фінанси в системі 

митних органів; фінанси суб’єктів господарювання; 

страхова справа); 

▪ оподаткування; 

▪ банківська справа; 

▪ облік і аудит (спеціалізації: облік і аудит у 

промисловості; облік, контроль та правове забезпечення у 

бюджетній сфері; облік і аудит у сфері послуг; ревізія і 

контроль); 

▪ економіка підприємства; 

▪ міжнародна економіка (спеціалізації: 

міжнародний туризм, європейська економіка, міжнародна 

торгівля); 

▪ маркетинг (спеціалізації: міжнародний маркетинг, 

маркетинг туризму); 

▪ управління персоналом і економіка праці; 

▪ економічна кібернетика. 

– «Менеджмент і адміністрування», спеціальності: 

▪ менеджмент організацій і адміністрування 

(спеціалізації: управління бізнесом; менеджмент 

державних установ); 

▪ менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 

– «Інформатика та обчислювальна техніка», 

спеціальність: 

▪ програмне забезпечення систем. 
Прийом на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» за освітньо-

професійною програмою перепідготовки спеціаліста 

здійснюється в межах чисельності, обумовленої ліцензією 

Університету, з оплатою вартості навчання на договірній 

основі. 

Термін навчання на заочній (дистанційній) формі – 2 

роки. 

3. Підвищення кваліфікації 

фахівців-економістів за 

галузями знань і 

спеціальностями, 

акредитованими в 

Університеті 

Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів 

підприємств, установ і організацій усіх форм власності 

здійснюється за відповідними Програмами тематичних 

постійно діючих та короткострокових курсів з підвищення 

кваліфікації (терміном: 2 тижні; 3 місяці; 6 місяців). 

Фінансування підвищення кваліфікації у відділі 

післядипломної освіти та підвищення кваліфікації 

здійснюється за договорами з центральними органами 

виконавчої влади, а також за кошти інших джерел 

(місцевих бюджетів, юридичних та фізичних осіб). 



Слухачам, які успішно закінчили навчання та склали 

залік, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації 

державного зразка або сертифікат Університету. 

Підвищення кваліфікації за ліцензованими напрямками 

(спеціальностями) здійснюється в обсязі 1200 осіб. 

Зарахування на курси підвищення кваліфікації 

керівників і спеціалістів підприємств, установ і 

організацій усіх форм власності проводиться протягом 

року у міру комплектування груп. 

4. Підвищення кваліфікації 

викладачів вищих навчальних 

закладів І-ІV рівнів 

акредитації за галузями знань 

і спеціальностями, 

акредитованими в 

Університеті  

Підвищення кваліфікації викладачів навчальних 

закладів І-ІV рівнів акредитації здійснюється за 

відповідними Програмами курсів з підвищення 

кваліфікації (терміном: 2 тижні; 3 місяці; 6 місяців). 

Фінансування освітніх послуг з підвищення 

кваліфікації здійснюється за кошти юридичних та 

фізичних осіб. 

Режим навчання: за денною формою; очною формою з 

використанням технологій дистанційного навчання 

(очний етап навчання у вихідні дні (субота, неділя) та 

дистанційний етап навчання  у будні дні). 

Іногороднім слухачам надається житло. 

Після успішного завершення навчання слухачі 

отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації 

державного зразка або сертифікат Університету. 

Зарахування на курси підвищення кваліфікації 

викладачів навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації 

проводиться протягом року у міру комплектування груп. 

5. Перепідготовка 

управлінських кадрів, які 

мають повну вищу освіту 

(спеціаліст, магістр іншого 

напрямку), для сфери 

підприємництва за 

програмою «Українська 

ініціатива»  

Мета програми перепідготовки управлінських кадрів 

для сфери підприємництва «Українська ініціатива» – 

формування нової генерації висококваліфікованих 

менеджерів, здатних створити відповідні для 

європейських стандартів якісні ринкові засади розвитку 

економіки всіх регіонів України. 

Перепідготовка управлінських кадрів для сфери 

підприємництва, які мають повну вищу освіту (спеціаліст, 

магістр іншого напрямку), за програмою «Українська 

ініціатива» за рахунок бюджетних коштів здійснюється за 

такими галузями знань та спеціальностями: 

– «Менеджмент і адміністрування», спеціальність: 

▪ менеджмент організацій і адміністрування; 

– «Економіка та підприємництво», спеціальність: 

▪ економіка підприємства. 

Перепідготовка управлінських кадрів для сфери 

підприємництва, які мають повну вищу освіту (спеціаліст, 

магістр іншого напрямку), за програмою «Українська 

ініціатива» з оплатою вартості навчання на договірній 

основі здійснюється за такими галузями знань та 

спеціальностями: 

– «Економіка та підприємництво», спеціальності: 

▪ фінанси і кредит (спеціалізації: фінанси; фінанси 

суб’єктів господарювання; страхова справа); 

▪ економіка підприємства (спеціалізації: економіка 

підприємства; економіка і фінанси підприємства 



агропромислового виробництва; економіка 

підприємництва на ринку товарів і послуг в АПК); 

▪ облік і аудит (спеціалізації: облік і аудит у сфері 

послуг; облік і аудит у промисловості; облік і аудит в 

агропромисловому виробництві; облік і аудит в 

інвестиційній сфері; ревізія і контроль); 

▪ банківська справа. 

– «Менеджмент і адміністрування», спеціальність: 

▪ менеджмент організацій і адміністрування. 

Термін навчання 10 місяців. 

Особливістю зазначеної програми є підготовка 

слухачів до спеціалізованого стажування за кордоном 

за кошти Європейського союзу. 

6. Перепідготовка (надання 

другої вищої освіти) осіб, які 

мають повну вищу освіту 

(спеціаліст іншого напрямку) 

на підставі ваучерів для 

підтримання конкуренто-

спроможності осіб на ринку 

праці 

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України 

«Про зайнятість» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 20 березня 2013 року № 207 «Про 

затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання 

конкурентоспроможності осіб на ринку праці» 

здійснюється перепідготовка фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальністю 

«Програмне забезпечення систем» за денною та заочною 

формами навчання на підставі ваучерів, виданих 

територіальними органами Державної служби зайнятості 

в районах, містах, районах у містах. 

Оплата ваучерів здійснюється Фондом 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття в межах видатків, 

передбачених на цю мету у бюджеті Фонду на відповідний 

рік. 

Право на одноразове отримання ваучера надається 

особам, які відповідають таким вимогам: 

– вік понад 45 років, але які не досягли пенсійного віку, 

встановленого статтею 26 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; 

– страховий стаж не менше 15 років; 

– вища освіта; 

– особи, які не проходили перепідготовку за рахунок 

коштів Фонду державного соціального страхування на 

випадок безробіття протягом п’яти останніх років; 

– не виявили бажання пройти професійне навчання за 

направленням територіального органу Державної служби 

зайнятості (для зареєстрованих безробітних). 

Зарахування особи на навчання на підставі ваучера 

здійснюється ТНЕУ відповідно до законодавства. 

Договір про навчання укладається між ТНЕУ та особою 

протягом 90 днів після видачі ваучера. 

Термін навчання за денною і заочною формами 2 роки. 

 
 


