
МОЖЛИВОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО РОЗВИТКУ: 

 можливість проходження виробничої 
практики за кордоном, в органах державної 
влади та органах місцевого самоврядування 
на посадах фахівців 
 

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

 
 спеціальності практичного спрямування 
 
 участь у міжнародних програмах, зокрема 

проектах: Erasmus+, що надає  нашим 
студентам можливість навчання протягом 
семестру у провідних європейських Вузах; 
DAAD у партнерстві з університетом 
прикладних наук Вайенштефан-Тріздорф 
(Німеччина); «Посилення спроможності СНАУ 
та СумДУ у сфері якісної освіти та 
досліджень» 

 
 навчання за програмами подвійних дипломів в 

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 

281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

 

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! 



281 «Публічне управління та 
адміністрування» 

За освітньою програмою «Публічне 
управління та адміністрування» 
здійснюється підготовка фахівців високого 
рівня компетентності для публічного 
управління, здатних професійно аналізувати, 
оцінювати і обґрунтувати управлінські 
рішення по реалізації державної політики 
економічного і соціального розвитку галузей і 
сфер діяльності на національному та місцевих 
рівнях. 

Освітня програма «Публічне управління 
та адміністрування» є новою розробкою 
відповідно до сучасних стандартів освіти. 
Вона втілила в собі кращі навчальні практики 
з підготовки фахівців для системи державного 
управління. 

Мета програми - забезпечити публічний 
сектор висококваліфікованими фахівцями 
муніципального, регіонального, загально- 
державного та міжнародного рівня, 
сформувати нове покоління управлінців, які 
мають глибокі знання, вміють системно і 
інноваційно мислити, приймати ефективні 
рішення, керуватися принципами гуманності 
та ставати на захист громадських інтересів. 

Цільова аудиторія - талановита і освічена 
молодь, державні службовці, працівники 
структур, які надають управлінські та 
адміністративні послуги, випускники вищих 
навчальних закладів. 

 

Фахівці з публічного управління та 
адміністрування можуть обіймати 

посади: 
 керівника і провідного фахівця служб 

державних органів влади обласного, 
районного рівня; 

 керівника і провідного фахівця служб 
місцевих органів державної влади міст 
обласного підпорядкування; 

 керівника і провідного фахівця 
підприємств, установ та організацій 
різних форм власності та їх заступника; 

 фахівця на посадах в центральних 
органах державної влади; 

 фахівця на посадах в місцевих органах 
державної влади; 

 фахівця на посадах місцевих органів 
самоврядування; 

 менеджера (управителя) в соціальній 
сфері; 

 керівника окремих ланок 
профспілкових організацій; 

 керівника громадських організацій. 
 
 
 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ 
 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 
Історія України 0,4 
Географія 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 
 


