
МОЖЛИВОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО РОЗВИТКУ: 

 можливість проходження виробничої 
практики за кордоном, в бізнес-структурах 
та органах державної влади на посадах 
фахівців 
 

 всі рівні навчання: бакалаврат, 
магістратура, аспірантура, післядипломне 
навчання 

 
 академічна мобільність, розширення 

міжнародного кругозору, вільне володіння 
мовами, вхід до міжнародної студентської 
спільноти 

 
 участь у міжнародних програмах, надбання 

практичного та наукового досвіду протягом 
усього терміну навчання, DAAD у партнерстві 
з університетом прикладних наук 
Вайенштефан-Тріздорф (Німеччина) 

 
 навчання за програмами подвійних дипломів у 

престижних європейських ЗВО 
 

 високий попит на ринку праці  
 
 

КОМФОРТНІ УМОВИ НАВЧАННЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕНІ: 

 сучасним аудиторним фондом, науковими 
лабораторіями 

 покращеними умовами проживання в 
гуртожитках; 

 якісним та доступним харчуванням в 
комбінаті громадського харчування СНАУ 
 

 

КОНТАКТИ 
 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Адреса: 40021, м.Суми, вул. Г. Кондратьєва, 
160, економічний корпус, 3 поверх, ауд. 310 

 
Декан факультету економіки і менеджменту 
Строченко Наталія Іванівна  
тел. (095) 161 77 95 
 
Завідувач кафедрою 
Славкова Олена Павлівна 
тел.: +38 (050) 935 42 87 
 
Електронна пошта: 
kaf.publicne.2019@gmail.com 
тел. +38 (0542) 787-472 
 
Ми в мережі www.snau.edu.ua 

 www.facebook.com/economicSNAU/ 

 www.instagram.com/snauofficial/ 
 
 

 

 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

                 

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 
Запрошує на навчання за спеціальністю 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

 

4 роки – бакалаврат денної форми навчання 
5 років – бакалаврат заочної форми навчання 

1 рік 4 місяці – магістратура  
(денної та заочної форми навчання) 

 
Форми навчання: 

 Денна                                      • держбюджет 
 Заочна                                     • контракт                       
 Заочно-дистанційна 

 

СНАУ – твій крок у майбутнє! 



 «Адміністративний менеджмент» 
охоплює такі основні напрямки 

діяльності: 

 організація та управління 
структурними підрозділами органів 
державного та муніципального 
управління; 

 організація та управління 
підприємствами різних галузей 
матеріального та нематеріального 
виробництва; 

 антикризове управління; 
 управління регіональним 

розвитком; 
 управління соціально-

психологічними відносинами в 
колективі; 

 формування планів соціально-
економічного розвитку території; 

 управління взаємозв'язками з 
громадськістю та ін. 

. 
Цільова аудиторія - талановита і 

освічена молодь, яка прагне навчатись та 
самовдосконалюватись з метою реалізації 
амбітних цілей у кар’єрному зростанні, а 
також працівники структур, які надають 
управлінські та адміністративні послуги, 
випускники вищих навчальних закладів! 

 

Фахівці з адміністративного 
менеджменту можуть обіймати 

посади: 
 

 керівників підприємств, установ та 
організацій; 

 керівників виробничих та 
функціональних підрозділів 
(маркетингових, економічних, 
юридичних та адміністративних, 
підрозділів кадрів і соціально-трудових 
відносин, підрозділів з реклами та 
зв'язків з громадськістю); 

 менеджерів (управителів) у фінансовій 
діяльності; 

 менеджерів (управителів) у сфері 
досліджень та розробок; 

 менеджерів (управителів) з права, 
бухгалтерського обліку, досліджень 
ринку, вивчення суспільної думки, 
консультацій з питань комерційної 
діяльності та управління; 

 менеджерів (управителів) в освіті, 
охороні здоров'я, соціальній сфері та 
інші професії. 

 
 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ BCTУПУ 
 заява встановленого зразка; 
 документ про освіту; 
 сертифікати незалежного оцінювання 

якості знань; 
 6 фотокарток (3 x 4 см); 
 паспорт, військовий квиток a6o 

приписне свідоцтво (подається 
особисто); 

 ідентифікаційний код. 
 

 
СТУПЕНІ, РІВНІ ПІДГОТОВКИ ТА 

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ 
Ступені 
освіти 

Форма 
навчання 

Термін 
навчання 

Бакалавр Денна  4 роки 
Заочна 5 років 

Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці 

 
 

ПРЕДМЕТИ ЗНО: 
Перелік конкурсних предметів 

Вагові 
коефіцієнти 

Обов’язкові предмети  
Українська мова та література 0,4 
Математика або Історія України 0,4 
Іноземна мова або Біологія 0,2 
Атестат, олімпіади, підготовчі 
курси 

 

Атестат про повну загальну освіту 0 
Успішне закінчення підготовчих 
курсів університету 

0 

 
 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ 
 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Ступені 
освіти 

Ліцензовані 
обсяги прийому 

Вартість навчання 
за рік, грн 

Бакалавр 100 10000 

Магістр  13000 

 
 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Ступені 
освіти 

Ліцензовані 
обсяги прийому 

Вартість навчання 
за рік, грн 

Бакалавр 250 5400 
Магістр  7000 
 


