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 прийом заяви в паперовому вигляді:
10 – 22 липня 2019 р.;

 проведення фахового вступного випробування:
23 – 30 липня 2019 р.;

 дата зарахування на бюджет: 7 серпня 2019 р.;
 дата зарахування за кошти фізичних та юридичних

осіб: 20 серпня 2019 р.

* – сертифікати ЗНО з іноземної мови приймаються 
тільки 2018 та 2019 рр.





військовий квиток або посвідчення про приписку –
для військовозобов’язаних;
оригінал та копія документу державного зразку про
раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень на основі якого здійснюється вступ і копія
додатку до нього;

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4;
 ОБОВ’ЯЗКОВОЮ УМОВОЮ ВСТУПУ є наявність сер-

тифікату ЗНО з української мови та літератури (дійсні 
сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 років).

 оригінал та копія документа, що посвідчує особу та
громадянство (2 екз.);



 

військовий квиток або посвідчення про приписку –
для військовозобов’язаних;
оригінал та копія атестату державного зразку про 
повну загальну середню освіту та додатку до нього;

 оригінал та копія сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання;

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4.

 реєстрація на ЗНО: 5 лютого – 25 березня 2019 р.;
 прийом заяв в електронному вигляді:

10 – 22 липня 2019 р.;
 вступ без ЗНО для абітурієнтів з тимчасово непід-

контрольних територій (ОЦ «Донбас-Україна»).

основні дати вступної кампанії 
за спеціальністю 051

Проїзд
від залізничного 

вокзалу  
автобусами 
маршрутів

№ 10, 21, 31,
тролейбусом № 6 

до зупинки 
«Академічна»

ВСТУП НА ОСНОВІ 
ДИПЛОМУ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

ВСТУП НА ОСНОВІ 
ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 років

Перелік документів для зарахування

УВАГА: 

Перелік документів для зарахування

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

Найменування 
освітньої програми

Конкурсні предмети  (сертифікати ЗНО)

обов’язкові (О) за вибором (В)

Прикладна економіка О О В В*

Ук
ра

їн
сь

ка
 м

ов
а 

т
а 

лі
т

ер
ат

ур
а

М
ат

ем
ат

ик
а

Іс
т

ор
ія

 У
кр

аї
ни

Ге
ог

ра
ф

ія

Бі
ол

ог
ія

Ін
оз

ем
на

 м
ов

а

 оригінал та копія документа, що посвідчує особу та
громадянство (2 екз.);



 Яким професійним навичкам
навчатимуть?

Де можна працевлаштуватися після  Які основні професійні
дисципліни викладатимуть?

Освітня програма Освітня програма 
«ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА» «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»

Випускники: 
 володіють фундаментальними знаннями в 

галузі економіки, маркетингу, 
менеджменту, фінансів, що дозволяє їм 
швидко адаптуватися до вирішення нових 
прикладних задач;

 здатні застосовувати сучасні аналітичні
методи для дослідження складних систем,
виявлення закономірностей у великих
обсягах даних цін, товарів, запитів клієнтів
і т. д., оптимізації діяльності економічних
систем;

 володіють технічними і соціальними 
компетентностями по управлінню 
проектами на основі сучасних методів 
інноваційного, операційного, 
санаційного, фінансового менеджменту; 
засобів управління в колективах; оцінки 
ризику; моделювання фінансових потоків; 
планування складних завдань проектів, їх 
термінів і вартості; контролю виконання 
бюджетів; методів математичного 
моделювання та прийняття рішень в 
умовах невизначеності та конфлікту; 
сучасних інформаційних та інтернет-
технологій організації бізнесу;

 здатні здійснювати ефективний вибір 
програмного, інформаційного 
забезпечення, математичного 
інструментарію для розв’язання 
прикладних задач економіки, підвищення 
конкурентоспроможності і вартості 
бізнесу.

   отримання освіти
 на бакалаврському рівні?

Освітня програма 

«ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»

Адреса:
84313, м. Краматорськ, 
б-р Машинобудівників, 39, 
корп. 2, ауд. 2423

e-mail: ep@dgma.donetsk.ua
тел.:  (0626) 41-81-08

КОНТАКТНІ ДАНІ:

ТОП галузей, де можуть працювати: 
промислові підприємства, приватний бізнес, 
торгівля, банківські установи, 
агропромислові підприємства, державний 
сектор та територіальні громади.

Професійна кар’єра: 
 економіст-аналітик;
 економіст з планування;
 економіст з праці;
 бухгалтер-економіст;
 економічний радник;
 бізнес-аналітик;
 статистик;
 фахівець з фінансово-економічної

безпеки підприємства;
 фахівець з економічно-інформаційних

систем;
 директор з економічних питань.

 антикризове управління 
підприємством;

 бізнес-аналітика та інфографіка;
 економіка і організація інноваційної 

діяльності;
 економіка праці і соціально трудові 

відносини;
 економічна діагностика;
 економічний аналіз;
 зовнішньоекономічна діяльність;
 комерційна діяльність;
 комп'ютерна обробка фінансово-

економічної інформації;
 логістика;
 міжнародний менеджмент;
 міжнародні стратегії економічного 

розвитку;
 моделювання та оцінка 

ефективності бізнес-проектів;
 організація виробництва;
 основи рекламної діяльності та 

бізнес-айдентики;
 підприємництво та бізнес-культура;
 потенціал і розвиток підприємства;
 проектний аналіз;
 проектування бізнес-процесів;
 управління витратами та 

ціноутворення;
 управління персоналом;
 управління потенціалом 

підприємства;
 управління проектами;
 управлінський облік.




