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Спеціальність:  073 Менеджмент 
Галузь знань – 07 Управління та адміністрування 

Кваліфікація  –  Магістр з Менеджменту (управління 
навчальними закладами)  
 Конкурсні предмети: 

 фаховий іспит 
 додатковий фаховий іспит* 
 ЗНО з іноземної мови** 
 
* абітурієнти, які не мають базову економічну 

освіту додатково проходять тестування з фаху 

**англійська, іспанська, німецька, французька 

 

  
 директор (ректор, начальник) вищого 
навчального закладу (технікуму, коледжу, 
інституту, академії, університету і т. ін.); 
  директор позашкільного закладу; 
  начальник відділу; 
  завідувач позашкільного закладу; 
  начальник курсів підвищення кваліфікації; 
  директор школи (вищої спортивної 
майстерності, спеціалізованої дитяче-юнацької, 
спортивно-технічної і т. ін.); 
  директор навчального (навчально-
тренувального) центру; 
  завідувач відділення (заочного, підготовчого та 
ін.); 
  завідувач позашкільного закладу та ін. 

       
Діапазон конкурсних балів  

від 100 до 200 
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 
Приймальна комісія ІДГУ:  

(04841) 97-607 
0949989607 

vstupidgu@gmail.ru 
 

Адреса факультету: м. Ізмаїл, пр-т. Миру, 9 
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Спеціальність:  076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 
Галузь знань – 07 Управління та адміністрування 
Кваліфікація  –  бакалавр зі спеціальності 
 

Конкурсні предмети: 
1. Українська мова і література 
2. Математика 
3. На вибір: географія або іноземна мова 

 
 

 економіст; 

 економіст з фінансової роботи; 

 інспектор митний; 

 головний податковий інспектор; 

 ревізор-інспектор податковий; 

 торгівельний брокер; 

 маркетолог; 

 начальний фінансового відділу; 

 статистик та ін. 

     Студент має академічні права продовжити 

економічну освіту за ступенем магістр, доктор 

філософії або обрати додатковий чи інший 

напрям цих освітніх ступенів в Ізмаїльському 

державному гуманітарному університеті та 

інших вищих навчальних закладах України та 

Європи. 
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