


Спеціальність: 073 Менеджмент

Кваліфікація: бакалавр з менеджменту

Спеціалізація:

1. Управління  розвитком бізнесу

2. Управління персоналом 

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Форма навчання: денна

Термін навчання: 3 роки 10 міс.

Вартість навчання (за 3 роки 10 міс.): 60 тис. грн.



Ключові дисципліни, що вивчаються

 Інформаційні технології в менеджменті

 Менеджмент

 Економіка і фінанси підприємства

 Маркетинг

 Фінансовий та інвестиційний менеджмент

 Теорія організацій та сучасні концепції лідерства 

 Реінжинірінг бізнес-процесів

 Стратегічний менеджмент

 Лідерство та робота команді

 Управління персоналом та HR-брендінг

 Контролінг

 Безпека бізнесу та ризик-менеджмент

 Інвент-маркетинг

 Органіцаційне лідерство



Результати підготовки за освітньою 

програмою

 Демонстрація знань методів і функцій менеджменту,

сучасних лідерських практик

 Навички виявлення проблеми та обґрунтування 

управлінських рішень на засадах лідерства

 Виявлення навичок організаційного проектування

 Навички взаємодії, лідерства, командної роботи

 Володіння дієвими інструментами мотивування 

персоналу організації та регулювання міжособистісних 

відносин

 Навички гнучкого лідерського мислення, відкритості 

до нових знань та критичного мислення

 Навички здійснення ефективних комунікацій у різних 

сферах діяльності організації



Перелік конкурсних предметів у сертифікаті 

Українського центру оцінювання якості освіти

 Українська мова та література 
(мінімальна кількість 100 балів, коефіцієнт 0.4)

 Математика (мінімальна кількість 100 балів, коефіцієнт 

0.3)

Іноземна мова/ Історія України (мінімальна кількість 100 

балів, коефіцієнт 0.2)

Примітка 1: При вступі особам, які в 2017 році успішно закінчили підготовчі курси 

Університету, для вступу на основі повної загальної середньої освіти додається

бали за результатами підсумкової атестації - максимальна кількість 200 балів, 

коефіцієнт 0.05. Вага атестату про повну загальну середню освіту 0.05.

Примітка 2: Особа може вступити до Університету на другий (третій) курс 

(з нормативним терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу, для 

здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження 

вступних випробувань з урахуванням середнього балу диплома молодшого 

спеціаліста.



Вступні іспити:

! Перелік та графік проведення іспитів дивитися додатково. 

Строки прийому заяв та документів, вступних іспитів та 

зарахування на навчання на 1 курс – ступінь бакалавра:

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до

документів про повну загальну середню освіту - починається 29 червня,

закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня 2017 року

Початок прийому заяв та документів - 12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити 

вступний іспит - 20 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на 

основі сертифікатів ЗНО - 26 липня 2017 року

Строки проведення вступних іспитів - 21 липня – 26 липня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих до 

зарахування на місця державного замовлення - 01 серпня 2017 року



Дні тижня Години

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 9:00 - 17:00

субота, неділя вихідний

Примітка:

22, 23, 29, 30.07.2017 - робота Приймальної комісії регулюється розкладом проведення 

співбесід, вступних іспитів та фахових випробувань

05, 06.08.2017 - Приймальна комісія працює з 9:00 до 18:00

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО 

ЗАРАХУВАННЯ

http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstup2017/pravila_bak_

mag_spets/%D0%A0%D0%A0_2017_8.pdf

ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Дні тижня Години

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 9:00 - 17:00

субота, неділя вихідний

Примітка:

22, 23, 29, 30.07.2017 - робота  Приймальної комісії регулюється 

розкладом проведення співбесід, вступних іспитів та фахових 

випробувань

05, 06.08.2017 - Приймальна комісія працює з 9:00 до 18:00

http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstup2017/pravila_bak_mag_spets/%D0%A0%D0%A0_2017_8.pdf
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstup2017/pravila_bak_mag_spets/%D0%A0%D0%A0_2017_8.pdf


Детальна інформація

за тел.:

(044)461-02-51 

E-mail:

ku.fitu@kubg.edu.ua 

та на сайті:

www.kubg.edu.ua


