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КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

імені Михайла Остроградського 

 
 

  

ККААФФЕЕДДРРАА  ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТУУ  

  
 

запрошує на навчання за спеціальністю: 
 

 

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

 
освітньо-професійні програми: 

«Менеджмент»; 
 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 

 «Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності» 

 

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: 

 бакалавр; 

 магістр 
 

 

КРЕМЕНЧУК 2020 

ДО ПОСЛУГ СТУДЕНТІВ: 
 

 18 навчальних корпусів, у яких діють 

35 комп’ютерних класів (з можливістю виходу в глобальну 

комп’ютерну мережу Internet), 60 лабораторій; 

 бібліотека із чотирма обладнаними читальними залами 

налічує 750 тисяч примірників бібліотечного фонду; 

 електронна бібліотека, Internet; 

 чотири гуртожитки на 700 місць, дві їдальні, п’ять буфетів і 

дискобар; 

 сучасний спортивний комплекс (стадіон з трибунами на 

10000 місць; основне і запасне футбольні поля; дев'ять спортивних 

майданчиків; критий плавальний комплекс; легкоатлетичний 

манеж; чотири городкові корти; шість спеціалізованих приміщень 

для фізкультурно-оздоровчих занять із тренажерним обладнанням 

тощо); 

 спортивно-оздоровчий табір на Дніпрі; 

 секції спортивного вдосконалення; 

 вечори відпочинку, концерти, дискотеки, 

театр, КВК, танцювальні та вокальні колективи, 

екскурсії, виставки, туристичні походи тощо. 

 
ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ  

МЕНЕДЖМЕНТУ: 
 
 

 можливість отримання безоплатної освіти за кошти 

державного бюджету; 

 отримання стипендії; 

 можливість проживання у гуртожитку; 

 розвинена матеріальна база; 

 сучасний бібліотечний фонд; 

 висококваліфіковані викладачі; 

 сучасні освітні технології відповідно до вимог Болонського 

процесу; 

 навчання за скороченими та індивідуальними програмами; 

 можливість переведення з інших ВНЗ; 

 навчання за кордоном; 

 участь студентів у наукових дослідженнях; 

 аспірантура та докторантура; 

 соціальний захист студентів; 

 цікаве дозвілля; 

 студентське самоврядування. 

 
Колектив кафедри готовий підтримати  

талановиту молодь, яка прагне здобувати нові 
знання, реалізовувати власні ідеї,  
рухатись до здійснення своїх мрій 

 
 

НАША АДРЕСА: 

бул. Пушкіна, 3, к. 5306 
м. Кременчук, Полтавська обл., 39600 

 
Телефон кафедри менеджменту 

 +38099-0808204 
Адреса web-сторінки в Інтернеті : 

Кафедра менеджменту 

http://www.kdu.edu.ua/new/page_str.php?id_kaf=15 

 
З усіма питаннями, пов’язаними з прийомом на 
спеціальність 073 «Менеджмент» звертатися до 

приймальної комісії Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського 

за адресою: вул. Першотравнева, 20 
м. Кременчук, Полтавська обл., 39600 

(кімната 2102) 
 

Телефон приймальної комісії - (0536) 75-86-96; 
067-4000163 Факс: (0536) 75-81-86 
Телефон кафедри (099) 0808204 

Адреса web-сторінки в Інтернеті – www.kdu.edu.ua 

http://www.kdu.edu.ua/new/page_str.php?id_kaf=15


 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Історичні передумови підготовки спеціалістів з 

кваліфікацією менеджер-економіст розпочато в 1992 році. 

Пізніше ліцензовано і акредитовано спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування» та 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». 
ХОМЕНКО  

МИКОЛА МАКАРОВИЧ 
завідувач кафедри 

менеджменту, доктор 
економічних наук, професор, 

відмінник освіти України, член-
кореспондент Академії 

економічних наук України, 
дійсний член Міжнародної 
академії науки і практики з 

організації виробництва. Автор 
більш ніж 180 наукових 

публікацій. 
 

 

Колектив кафедри менеджменту готує 
фахівців за багатоступеневою системою 
бакалавр, магістр за спеціальністю 
«Менеджмент» освітня програма 
«Менеджмент організацій і 
адміністрування», «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності». 

 

Випускники зазначених освітніх програм  – це 

особи, які мають спеціальну управлінську освіту і 

є відповідальними за розробку та прийняття 

управлінських рішень. Основні напрями 

професійної діяльності – інформаційно-

аналітична, організаційно-управлінська та 

адміністративно-господарська, а за умов набуття 

відповідного досвіду може адаптуватися до інших 

напрямів суміжної професійної діяльності: 

економічна, маркетингова, обліково-контрольна, 

зовнішньо-економічна, освітня, науково-дослідна. 

Це представники особливих професій, що 

поєднують в собі вміння  та навички управлінця, 

економіста, інженера, юриста, працівника 

публічної сфери діяльності, адміністратора. 

 
 

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ 
 

Багато уваги викладачі кафедри приділяють виховній 

роботі, організації дозвілля студентів та зустрічей з 

керівниками та провідними фахівцями підприємств і 

організацій Полтавщини. Культпоходи до кінотеатрів, 

музеїв, галерей, клубів та інших культурних закладів міста, 

екскурсії до природних, культурно-мистецьких та інших 

пам’ятних місць України, дні факультету, вечори, 

присвячені офіційним та неофіційним святам, дискотеки, 

спортивні заходи та безліч конкурсів, в організації яких 

приймають участь і викладачі й студенти, доповнюють 

привабливу, яскраву та неповторну атмосферу 

студентського життя. 

 
 

Формою залучення студентів до наукової роботи, крім 

участі в студентських наукових гуртках, є індивідуальна 

робота зі студентами, залучення їх до участі у конкурсах і 

олімпіадах різних рівнів, кафедральних науково-дослідних 

робіт. Важливим моментом у залученні студентів до 

наукової роботи є також виконання магістерських робіт з 

реальними проектами та виробничо-господарськими 

розробками. 

Наші студенти постійно беруть участь у роботі 

студентського самоврядування, профкому, наукового 

товариства, університетських та всеукраїнських 

студентських олімпіадах, університетських та 

всеукраїнських конкурсах магістерських проектів.  

Кафедра менеджменту, співпрацюючи з кафедрою 

«Філології та видавничої справи» практикує і розвиває 

захисти магістерських робіт англійською мовою, 

впроваджує практику подвійних дипломів із провідними 

вузами Польщі, Словаччини, Чехії, Китаю. 
 

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ НА  
КАФЕДРІ МЕНЕДЖМЕНТУ: 

 

ОС «Бакалавр»: 
(на базі повної загальної середньої освіти – 4 роки; 

на базі ОКР «молодший спеціаліст» – 3 роки) 
 

ОС «Магістр» – 1,5 роки 
 

На 2 курс приймаються вступники, які закінчили вищі 

навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації (коледжі, технікуми) 
(обов’язкова наявність сертифікату ЗНО з української мови та 

літератури, а також математики або історії України). 
Форма вступного випробування – фахове випробування. 

 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ: 
із 13 липня 2020 року 

 в приймальній комісії (к. 2102) 
щоденно з 820 до 1800, у суботу та неділю – з 820 до 1600 

 

 
 

 

НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ» освітній ступінь 
«Бакалавр» необхідно подати наступні сертифікати 
УЦОЯО: українська мова та література, 
математика, іноземна мова або географія. 
 

ВАЖЛИВО! При вступі на контракт можливі інші 

варіації конкурсних предметів (українська мова та 
література, Історія України, географія або 
математика)! 
 

Мінімальна кількість балів – 100  
 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ: 
 

 документ державного зразка про раніше здобутий 

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на 

основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

 сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти), або 

екзаменаційного листка єдиного фахового вступного 

випробування; 

 копія довідки про ідентифікаційний номер; 

 оригінал та копії документа, що посвідчує особу; 

 копію військово-облікового документа; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см; 

 оригінали та нотаріально завірені копії документів, які 

підтверджують пільги; 

 паспорт одного з батьків (для неповнолітніх 

абітурієнтів). 


