
Якщо ви молоді та амбітні, 

мрієте бути 

висококонкурентними 

фахівцями в сфері управління 

бізнесом,  

лідерами позитивних змін в 

будь-якій організації  

запрошуємо Вас на навчання 

за спеціальністю 

МЕНЕДЖМЕНТ  

 

Обравши шлях менеджера, 

Ви обираєте шлях до 

самореалізації 

 

  

Кафедра менеджменту 

 і адміністрування НФаУ 
 

  
Україна, 61140, м. Харків, вул. О. Невського, 18 

Web-сайт кафедри: http://adm.nuph.edu.ua 

 

   Контактна особа: Козирєва О. В., завідувач 

кафедри менеджменту і адміністрування 

066-144-94-10 

 
  Приймальна комісія 

Тел. (057) 706-30-68 

 

Вартість і строки навчання (2019 рік) 
 

Освітні 

рівні 

Термін  навчання 
Вартість 

навчання, грн. 

денна 

форма 
заочна форма 

денна 

форма 

заочна 

форма 

бакалавр 3р. 10міс. 3р. 10міс. 17100 12000 

бакалавр 

(на базі 

молодшого 

спеціаліста) 

1р. 10міс. 2р. 4 міс. 17100 12000 

магістр 1р. 6 міс. 1р. 6 міс. 17100 12000 

 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

Факультет фармацевтичних технологій та 

менеджменту 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

 

 

 
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА 

 
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ: 

 

073 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

галузь знань  

Управління та адміністрування 
 

 
   

http://adm.nuph.edu.ua/


ГОТУЄМО ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ,  

СПРОМОЖНИХ: 

 працювати в команді 

 організовувати ефективні бізнес-комунікації 

 приймати управлінські рішення на основі 

збору, аналізу даних  

 розроблювати та реалізовувати програми 

розвитку організації, засновувати власний 

бізнес, складати бізнес-план 

 оцінювати ефективність інвестиційних 

проектів 

 управляти інноваціями тощо 

 
 ПРОПОНУЄМО НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ 

ПРОГРАМАМИ: 

 

 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
(на базі повної загальної середньої освіти або молодшого 

спеціаліста) 

 

 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І 

АДМІНІСТРУВАННЯ 
 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 
(на базі бакалаврського рівня  з усіх спеціальностей) 

 
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ У НАС: 

 

 РОБОТА ЗІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ 

КОМП’ЮТЕРНИМИ ПРОГРАМАМИ ДЛЯ ЗБОРУ, 

ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ ДАНИХ 
 

 НАЯВНІСТЬ ГУРТОЖИТКІВ, ХАРЧУВАЛЬНОГО 

ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО 

КОМПЛЕКСІВ, БОТАНІЧНОГО САДУ 
 

 ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ БІЗНЕС-

АНГЛІЙСЬКОЇ ПРОТЯГОМ ВСЬОГО ПЕРІОДУ 

НАВЧАННЯ 

 

 БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ В 

УНІВЕРСИТЕТАХ-ПАРТНЕРАХ В РАМКАХ 

ПРОГРАМИ ЕРАСМУС+ КРЕДИТНА 

МОБІЛЬНІСТЬ (З 2-ГО КУРСУ) 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ   
на перший (бакалаврський) рівень освіти 
 заява;  

 копія документа, що посвідчує особу;  
 копія ідентифікаційного номера фізичної особи; 

 копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього 

незалежного оцінювання (для вступників на основі 

повної загальної середньої освіти); 

  чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.  

Конкурсні предмети ЗНО: 

1)  українська мова та література (0,2); 

2) математика (0,55); 

3) біологія або географія (0,2). 

або 

1) українська мова та література (0,2); 

2) історія України (0,55); 

3) математика або іноземна мова (0,2). 

 

на перший (бакалаврський) рівень освіти на 

базі молодшого спеціаліста 
 заява;  

 копія документа, що посвідчує особу;  
 копія ідентифікаційного номера фізичної особи; 
 копія документа державного зразка про раніше 

здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого 

здійснюється вступ, і копію додатка до нього;  

 екзаменаційний листок єдиного фахового вступного 

випробування;  

 чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см. 

Фахові випробування: 

1) іспит з фаху 

на другий (магістерський ) рівень освіти 
 заява;  

 копія документа, що посвідчує особу;  
 копія ідентифікаційного номера фізичної особи; 

 копія документа державного зразка про раніше 

здобутий освітній рівень, на основі якого 

здійснюється вступ, і копію додатка до нього;  

 екзаменаційний листок єдиного фахового вступного 

випробування;  

 чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см. 

Фахові випробування: 

1)  іспит з фаху; 

2) англійська мова 

СТРОКИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ  

(БУДУТЬ УТОЧНЮВАТИСЬ!!!!) 

для вступу на навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем 

Етап вступної кампанії 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Реєстрація електронних 

кабінетів 
1 липня 1 липня 

Початок прийому заяв та  

документів  
10 липня 10 липня 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які 

вступають тільки на основі 

сертифікатів ЗНО 

22 липня 9 серпня 

Строки оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників на основі 

сертифікатів ЗНО, вступних 

іспитів (у тому числі за 

квотами-1) 

1 серпня 12 серпня 

Терміни зарахування 

вступників, рекомендованих 

до зарахування на основі 

сертифікатів ЗНО, вступних 

іспитів 

не  

пізніше  

30 вересня 

не 

пізніше 

23 серпня 

 

для продовження навчання за другим 

(магістерським) рівнем  

Етап вступної 

кампанії 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна   

форма 

навчання 

Початок прийому заяв 

та документів 
10 липня  9 грудня 

Закінчення прийому 

заяв та документів 
23 липня 17 грудня 

Строки проведення 

вступних випробувань 

24-26 

липня 
18-20 грудня 

Строки оприлюднення 

рейтингового списку 
29 липня 30 грудня 

Терміни зарахування 

вступників 

не пізніше  

7 серпня 

не пізніше 30 

грудня 
 

http://nuph.edu.ua/menedzhment-osvitnya-programa/


 


