
Ф А К У Л Ь Т Е Т  Е К О Н О М І К И  Т А  У П Р А В Л І Н Н Я  

 
 

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! 
 

Ми запрошуємо Вас отримати вищу 
освіту за спеціальністю „Соціальне 
забезпечення” в ЧДТУ! 

З метою працевлаштування 
випускників у ЧДТУ створено Центр 
працевлаштування студентів, який 
щорічно організовує зустрічі випускників 
із роботодавцями. 

Матеріальна база. Університету 
належать десять навчальних корпусів, 
чотири гуртожитки (студенти 
спеціальності «Соціальне забезпечення» 
100 % забезпечуються гуртожитком), 
студентська їдальня та буфети, бібліотека, 
редакційно-видавничий центр, два 
спортивно-оздоровчі комплекси та дві 
бази відпочинку (на березі Чорного моря 
та річки Рось). 

Студентське самоврядування та 
дозвілля. На розкриття і розвиток 
творчих здібностей студентів спрямована 
діяльність клубів за інтересами, 
аматорських колективів. Традиції 
студентського самоврядування 
впроваджує Студентська Рада ЧДТУ, 
висвітлюють студентський WEB-центр. До 

послуг студентів – актова зала, де 
функціонують танцювальний, співочий та 
інші гуртки. 

 
 
 
 
 
 

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА 
БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 

 
Випусковою кафедрою для 

студентів спеціальності „Соціальне 
забезпечення” є кафедра Економічної 
теорії та банківської справи, яка здійснює 

підготовку фахівців в системі державних 

і приватних установ різних відомств, 
спеціалізованих закладів, страхових і 
пенсійних фондів, апарату органів 

державного управління та інших 
установах соціально-економічної 

системи України, а також у різних 

галузях виробничої і невиробничої сфер, 
органів господарювання, освітніх, 
науково - дослідницьких, 
консультаційних, проектних організацій 
та установ державного та муніципального 
управління, в системі підготовки та 
підвищення кваліфікації, у вищих 
навчальних закладах із застосуванням 

фінансового інструментарію для 
регулювання рівня життя населення і 

передбачає надання послуг та 
матеріальних ресурсів у різних 
формах, що фінансуються державою. 

 
 
 
Ми VK:  
 
 
 
 
 
 

 
Переддипломну практику студенти 

проходять у державних та комерційних 
структурах, Пенсійному фонді, Управлінні 
соціального розвитку, Страхових 
компаніях, Органах державного 
управління та самоврядування. 

 
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 

 
Для вступу на спеціальність 

«Соціальне забезпечення»  
запрошуються випускники шкіл, що 
мають повну загальну середню освіту та 
здали ЗНО з таких дисциплін 

 

Українська мова Обов’язково  

Історія України Обов’язково  

Географія/Математика
/Англійська мова 

Один з 
трьох на 
вибір 

 
Реєстрація осіб для участі у 
зовнішньому незалежному оцінюванні 
розпочнеться 6 лютого і триватиме до 
17 березня 

 
23 травня 2017 тест з 

української мови і літератури 
29 травня 2017 тест з 

англійської мови 
31 травня 2017 тест з 

математики  
 2 червня 2017 тест з історії 

України  
12 червня 2017 тест з  географії 

 

 



 

Назви робіт/посад, що здатен 

займати бакалавр за спеціальністю 232 

Соціальне забезпечення 

 
№ з/п Професійна назва посад/робіт 

1 Інспектор з виплати пенсій 

2 Інспектор з призначення пенсій 

3 Інспектор з соціальної допомоги 

4 Інспектор-ревізор 

5 
Менеджери (управителі) у сфері страхування 

життя та заощаджень  

6 
Менеджери (управителі) у сфері пенсійного 

страхування 

7 
Менеджери (управителі) в допоміжній 

діяльності у сфері страхування 

8 Головний страховий експерт з охорони праці  

9 Інспектор фінансовий 

10 Страховий агент 

11 Державний інспектор 

12 Державний аудитор  

13 Державний експерт  

14 Державний соціальний інспектор  

15 Спеціаліст державної служби  

16 Економіст з фінансової роботи  

17 Консультант з економічних питань  

18 Соціальний аудитор  

19 Фахівець із соціальної допомоги вдома  

20 Страховий експерт з охорони праці  

21 
Фахівець (з допомоги неблагополучним 

родинам, грошової допомоги дітям і т. ін.)  

22 Страхувальник 

23 Агент з зайнятості та трудових контрактів 

24 
Фахівець державної служби зайнятості з найму 

робочої сили 

25 Страховий експерт з охорони праці 

26 Статистичний обліковець з соціальних питань 

27 Конторський службовець з соціальних питань 

28 
Експерт з регулювання соціально-трудових 

відносин  

29 Експерт із соціальної відповідальності  

30 
Консультант (в апараті органів державної 

влади, виконкому) 

 
 

 

Прийом здійснюється за 

результатами  ЗНО або вступних 

випробувань згідно з Правилами 
прийому до ЧДТУ 

 
 

Документи, які подають вступники до 
приймальної комісії: 

 заяву на ім’я ректора університету 

(електронна форма);  

 атестат про ПЗСО 

 додаток до атестата 
 Сертифікати про здані ЗНО 

 військовий квиток або посвідчення про  

приписку до призовної дільниці; 

 4 фотокарток розміром 3х4 см; 

 два файли; 

 папку для особової справи і конверт;  
 ідентифікаційний код (копія);  

 паспорт та ксерокопії 1-2 сторінок паспорта; 

 документ про право на пільги. 

 
Фінансування навчання здійснюється 

за державні кошти та за кошти фізичних 
і юридичних осіб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧДТУ – один із провідних 
державних навчальних закладів України, 
який забезпечує галузі народного 
господарства кваліфікованими фахівцями 
з інженерних, технологічних, будівельних, 
екологічних, лінгвістичних і фінансово-
економічних спеціальностей. За свою 57-
ти річну історію ЧДТУ добре відомий в 
Україні і за її межами завдяки надбанням і 
здобуткам в освітянській, науковій, 
спортивній та культурній сферах. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА 
УПРАВЛІННЯ 

 
Спеціальність 

232 «Соціальне забезпечення» 
 

Денна та заочна форми навчання 
 

Адреса університету: 18006, м. Черкаси,  
бул. Шевченка, 460 

кафедра ЕТ і БС: перший корпус, к. 907-а, 
тел. (0472) 717605, +38(093)107-22-87 

приймальна комісія: перший корпус, 
кімн. 102, тел. (0472) 50-15-12 

 etbs@chdtu.edu.ua 

http://www.dk003.com/?code=2144
mailto:etbs@chdtu.edu.ua

