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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.

Н – небюджетна конкурсна пропозиція (тільки за ра-
хунок коштів фізичних та / або юридичних осіб).

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

 військовий квиток або посвідчення про приписку – 
для військовозобов’язаних;

 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).

 копія документа, що посвідчує особу та громадян-
ство (2 екз.);

 військовий квиток або посвідчення про приписку – 
для військовозобов’язаних;

 копія атестату державного зразку про повну загальну 
середню освіту та додатку до нього;

 копія сертифікатів зовнішнього незалежного оціню-
вання;

 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 компанії
за спеціальністю 073

сертифікати ЗНО 2017, 2018*, 2019* років

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

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)

Менеджмент О О В В

Менеджмент  Н О О В В
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	Яким професійним навичкам 
навчатимуть?

 Де можна працевлаштуватися після
   отримання освіти

 на бакалаврському рівні?

	Які основні професійні 
             дисципліни викладатимуть?

Освітня програма 
Освітня програма 

Освітня програма «МЕНЕДЖМЕНТ»
«МЕНЕДЖМЕНТ»

«МЕНЕДЖМЕНТ» Готовність організувати командну роботу 
та проявляти лідерські навички.

 Здатність генерувати нові ідеї та розроб-
ляти стратегії розвитку підприємства.

 Здатність планувати діяльність підприєм-
ства, розробляти проекти бізнес-плану 
підприємства.

 Навички планування й управління ма-
теріальними, фінансовими та людськими 
ресурсами підприємства.

 Вміння аналізувати соціально-економіч-
ні процеси, фінансову та управлінську  
звітність.

 Навички прийняття обгрунтованих 
управлінських рішень.

 Здатність розробляти тактичні та опе-
ративні плани поточної діяльності  
підприємства.

 Вміння впроваджувати сучасні технології 
в діяльність підприємства.

 Володіння мистецтвом бізнес-ко-
мунікацій, налагодження міжнародних 
зв’язків та співробітництва.

Діяльність в бізнесі різної специфіки, 
фінансово-банківській сфері, міжнародних 
компаніях і державних структурах на первин-
них посадах:
 менеджером підприємств і організацій 
різних  галузей народного господарства;
 керівником підрозділів підприємств, 
банківських структур, організацій  
та установ;
 радником керівника, 
                                                 офіс-менеджером;
 спеціалістом з маркетингу, логістики, 
управління персоналом, охорони праці, 
екології;
 менеджером у сфері інформаційних 
технологій.

  Подальше навчання: бакалавр може про-
довжувати навчання на другому (магістер-
ському) рівні вищої освіти та підвищувати 
кваліфікацію.

 Менеджмент
 Маркетинг;
 Логістика;
 Державне та регіональне управління;
 Психологія;
 Психотехнології управління 
                                                         персоналом;
 Етика сімейних відносин;
 Ділова риторика;
 Зовнішньоекономічна діяльність;
 Теорія організацій
 Операційний менеджмент;
 Самоменеджмент;
 Стратегічний менеджмент;
 Адміністративний менеджмент;
 Правознавство та адміністративне
                                                                   право;
 Трудове та господарське право;
 Міжнародний менеджмент;
 Маркетингова політика комунікацій;
 Теорія проектного аналізу;
 Електрона комерція;
 Методи прийняття управлінських
                                                                          рішень;
 Товарно-інноваційна політика;
 Промисловий маркетинг;
 Менеджмент машинобудівного
                                                                   виробництва;
 Ризик-менеджмент.

Адреса:
84313, м. Краматорськ,
б-р Машинобудівників, 39,
корп. 2, ауд. 2426

e-mail: menegment2426@gmail.com
тел.:  (062) 641-68-85
моб.:  (050) 822-37-48
   (050) 675-18-26
   (050) 597-42-57

КОНТАКТНІ ДАНІ:


