íÂÌÓÔiÎ¸Ò¸ÍËÈ Ì‡ˆiÓÌ‡Î¸ÌËÈ
ÂÍÓÌÓÏi˜ÌËÈ ÛÌi‚ÂÒËÚÂÚ

ìÍ‡ªÌÓ-Ìi‰ÂÎ‡Ì‰Ò¸ÍËÈ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ
ÂÍÓÌÓÏiÍË Ú‡ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚÛ

ñÂÌÚ ‰Ó‚ÛÁi‚Ò¸ÍÓª, ÔiÒÎfl‰ËÔÎÓÏÌÓª Ú‡ Ï‡„iÒÚÂÒ¸ÍÓª Ôi‰„ÓÚÓ‚ÍË

Master of Business Administration
Унікальна можливістьотримання диплома престижної бізнес-освіти – державногодиплома
за напрямом "Специфічні категорії" за спеціальністю 8.000013 "Бізнес-адміністрування"

Загальна інформація про МВА
Основною
метою
діяльності
за
магістерської
програми
«Бізнес адміністрування»
Тернопільського
державного економічного університету за
напрямом “Специфічні категорії” є
задоволення
потреб
підприємств,
установ та організацій різних форм
влас ності регіону у висококваліфікованих
керівних
кадрах
із
загального
менеджменту (General Management) з
поглибленим
вивченням
трьох
вибіркових компонент :
– управління вартіст ю (Value Based
Management);
–
управління з мінами (Change
Management);
–
управління
маркетинговими
інноваціями (Marketing Ma na ge me nt ).
Навчальний
план
передбачає
широке
інтегроване
вивчення
голов них
функціональних
с фер
менеджменту з набором курс ів за
вибором с л ух ачів з концентрацією у
напрям і
управління
вартіс тю
компаній
та
конс труювання
фінанс ових
інновацій
для
розв’я зання проблем с тратегічного
та
тактичного
управління
грошовим и потокам и; управління
змінами,
управлінс ькі
конс ультування
та
ризик менеджмент на національном у та
міжнар одно м у
ринках ;
новітніх
інформаційних
тех нологій
управління м а ркетингом у с ферах
та гал узях .

Ï. íÂÌÓÔiÎ¸, ÅÛÎ¸‚‡ òÂ‚˜ÂÌÍ‡, 9, (10ÍÓÔÛÒ íçÖì), ÓÙiÒ 21-22,
http://unf.tneu.edu.ua
mag@tane.edu.ua

ÚÂÎ. (0352)435241

Вступ на програму MBA
відбувається на конкурсній основі
Вимоги до вступників:
• Повна вища освіта незалежно від спеціальності (магістр, спеціаліст);
• Досвід роботи на керівній посаді не менше як два роки,
• Знанняіноземної мови(бажано*),
• Співбесіда у формі захисту бізнес -ессе (подається у письмовій формі з
вказівкою головних проблем організації).

Процедура вступу:
• Прийом документів: Всту пники подають такі доку менти: заяву , завірену
ксерокопію диплома про повну вищу освіту , доку мент, який підтверджу є
наявність відповідного у правлінського стажу роботи, медичну довідку 086-у ,
3 фотокартки розміром 3х4 см, копію довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера. Паспорт та військовий квиток подаються особисто.

• Тестування з іноземної мови (за бажанням тест з елементами GMAT);
• Співбесіда (буде проводитись у міру комплекту вання гру п);
• Укладання контракту і оплата 6100 грн. за один рік навчання;

* унів ерситет надаєможливістьінтенсив ного курсу вив чення
інозем ноїм ов иза додатковуопл ату

Нормативні дисципліни
Базова економічна підготовка
(без економічної освіти);
дисципліниможу ть перезарахову ватися для
випу скників економічних спеціальностей

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Економікс (макро- і мікроекономіка)
Економіка підприємств
Прикладна статистика
Фінанси підприємств
Бухгалтерський облік
Міжнародна економіка
Господарське право
Оподаткування
Банківська система і фінансові ринки
Біржова справа
Бізнес і суспільство

Управління бізнесом
Менеджмент
Маркетинг
Стратегічне управління
Менедж мент персо налу
Фінансовий менеджмент
Операційний менеджмент
Маркетинговий менеджмент
Інформаційні системи в
менеджменті
• Корпоративне управління
• Бізнес-кейс
• Консультаційний проект

•
•
•
•
•
•
•
•

Майстер-клас (заняття проводять провідні менеджери)

Вибіркові компоненти
Управління вартістю підприємства
• оціночнадіяльність, злиттяі поглинання;
• фундаментальнийі технічнийаналіз;
• інвестиційне проектуванняі реальні опціони;
•фінансовий інжиніринг

Управлінняорганізаційними змінами на
підприємстві
•організаційний дизайн,
• управлінське консультування,
• міжнародний бізнес,
• ризик-менеджмент)

Управління маркетинговими
інноваціями на підприємстві
• новітній маркетинг,
•Internet -маркетинг,
• поведінка споживача,
• маркетинг у сферах і галузях)

Наші зарубіж ні вузи-партнери:
Орхуська школа бізнесу,
м.Ор хус, Королівство Данії

Компанії, що
підтри мують
програму:

Йонкопінг Університет,
Ш веція

Лідс Метрополітен
Університет,
м.Лідс, Великобританія

Університет прикладних наук,
м. Відень, Австрія

Університет Інхолланд,
Королівство Нідерландів

Університет міжнародної
торгівлі, м. Дюнкерк, Франція

