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ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Освітній ступінь бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти) 

Спеціальність/предметна 

спеціальність (спеціалізація) 

Освітня програма 

Перелік конкурсних 

предметів  

(вступних іспитів, творчих 

конкурсів) 

Вага 

предметів 

сертифікату 

ЗНО 

Вага 

атестата про 

повну 

загальну 

середню 

освіту 

Вага бала за 

особливі успіхи 

(призерам IV 

етапу Всеукр. 

учнівських 

олімпіад, 

призерам III 

етапу Всеукр. 

конкурсу-захисту 

НДР учнів – 

членів МАН 

України) та/або за 

успішне 

закінчення 

підготовчих 

курсів цього ВНЗ 

Мінімальна 

кількість 

балів для 

допуску до 

участі в 

конкурсі 

або для 

зарахуванн

я на 

навчання 

поза 

конкурсом 

Вартість одного 

року навчання,  

грн. * 

Код Назва 
Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

014.09 
Середня освіта 

(Інформатика) 
Середня освіта: інформатика 

Українська мова і література 0,25 

0,1 0,05 

100 

9400 6400 
Математика 0,4 100 

Фізика або Іноземна мова 

(Англійська, Німецька, 

Французька, Іспанська мови) 

0,2 100 

014.10 
Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 

Середня освіта: трудове 

навчання та технології 

Українська мова і література 0,25 

0,1 0,05 

100 

9400 6400 Математика 0,4 100 

Фізика або Біологія 0,2 100 

029 

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Документознавство та 

інформаційна діяльність (зі 

знанням англійської мови) 

Українська мова і література 0,25 

0,1  

100 

8600 - 
Історія України 0,4 100 

Математика або Іноземна мова 

(Англійська, Німецька,  

Французька, Іспанська мови) 

0,25 100 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка та управління 

підприємством (зі знанням 

англійської мови) 

Українська мова і література 0,25 

0,1  

100 

9400 - 

Математика 0,4 100 

Іноземна мова (Англійська, 

Німецька, Французька, Іспанська 

мови) або Геграфія 

 

0,25 100 



Спеціальність/предметна 

спеціальність (спеціалізація) 

Освітня програма 

Перелік конкурсних 

предметів  

(вступних іспитів, творчих 

конкурсів) 

Вага 

предметів 

сертифікату 

ЗНО 

Вага 

атестата про 

повну 

загальну 

середню 

освіту 

Вага бала за 

особливі успіхи 

(призерам IV 

етапу Всеукр. 

учнівських 

олімпіад, 

призерам III 

етапу Всеукр. 

конкурсу-захисту 

НДР учнів – 

членів МАН 

України) та/або за 

успішне 

закінчення 

підготовчих 

курсів цього ВНЗ 

Мінімальна 

кількість 

балів для 

допуску до 

участі в 

конкурсі 

або для 

зарахуванн

я на 

навчання 

поза 

конкурсом 

Вартість одного 

року навчання,  

грн. * 

Код Назва 
Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

242 Туризм 
Туристична діяльність (зі 

знанням англійської мови) 

Українська мова і література 0,25 

0,1  

100 

8900 - 
Іноземна мова (Англійська, 

Німецька, Французька, Іспанська 

мови) 
0,4 100 

Географія або Математика 0,25 100 

113 Прикладна математика Прикладна математика 

Українська мова і література 0,25 

0,1  

100 

9400 6400 
Математика 0,4 100 

Фізика  або Іноземна мова 

(Англійська, Німецька,  

Французька, Іспанська мови) 
0,25 100 

 

Освітній ступінь магістр 
 

Спеціальність/предметна 

спеціальність (спеціалізація) 
Освітня програма 

Перелік вступних 

випробувань 

Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного року 

навчання,  

грн. * 

Код Назва 
Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

014.10 
Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 

Середня освіта: трудове навчання 

та технології. Технічна і 

комп’ютерна графіка 

Фахове вступне випробування 

1р 4м 
 

1р 4м 
 

11400 8500 

Іноземна мова (англійська, 

німецька, французька) 

Інші показники конкурсного 

відбору** 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Економіка та управління 

підприємствами. Менеджмент 

проектів і консалтинг 

Фахове вступне випробування 

1р 4м 
 

1р 4м 
 

11400 8500 
Іноземна мова (англійська, 

німецька, французька) 

Інші показники конкурсного 



Спеціальність/предметна 

спеціальність (спеціалізація) 
Освітня програма 

Перелік вступних 

випробувань 

Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного року 

навчання,  

грн. * 

Код Назва 
Денна форма 

навчання 
Заочна форма 

навчання 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

відбору** 

073 Менеджмент 
Менеджмент. Управління 

навчальними закладами 

Фахове вступне випробування 

1р 4м 1р 4м 11400 8500 

Іноземна мова (англійська, 

німецька, французька) 

Інші показники конкурсного 

відбору** 

Примітки 

* Дані за результатами прийому у 2017 році 

**Оцінка за інші показники конкурсного відбору включає суму балів за: 1) середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ) – від 0 до 100 балів; 2) бали за наукові досягнення – від 0 до 30 балів; 3) бали за 

успішне закінчення підготовчих курсів з іноземної мови на базі ІДГУ – від 0 до 20 балів. 

 


