МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПРОШУЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
IV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ
Набір на денну та заочну форми навчання
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
на спеціалізації:
«Менеджмент організацій і адміністрування»
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
«Інформаційні системи в менеджменті»
«Логістика»
Кафедра менеджменту та адміністрування є потужною
структурною одиницею Навчально-наукового інституту
економіки і управління НУХТ. До її складу входять
7 докторів наук, професорів; 19 кандидатів наук, доцентів;
15 старших викладачів та асистентів.
Підготовка наукових кадрів кафедри здійснюється в
аспірантурі університету. На даний час над підготовкою
дисертаційних досліджень працюють 20 аспірантів
стаціонарної та заочної форм навчання, 2 здобувача, 2
докторанти.
Навчання студентів відбувається за новими навчальними
планами європейського зразка. Викладання переважної
кількості дисциплін передбачає застосування сучасних
прикладних програмних продуктів, що використовують
провідні підприємства (Project Expert, 1C: Підприємство,
Парус, Qd-Pro, MD-Office, системи WMS, TMS та ін.).

Особлива увага приділяється участі кафедри у
міжнародних науково-освітніх проектах. Це дає можливість
проходити стажування і навчання за міжнародними
програмами. Налагоджено зв’язки з навчальними закладами
Швейцарії, Литви, Польщі, Франції у рамках проектів
SCOPES, PRORES, ERASMUS PLUS (Universität St. Gallen,
HSG, Uniwersytet Szczeciński).
Успішна реалізація міжнародних проектів забезпечується
викладанням іноземної мови на високому рівні. Протягом
всього терміну навчання в університеті вивчають іноземну
мову. Для бажаючих створюються англомовні групи по
вивченню спецдисциплін, що сприяє залученню студентів до
іноземних проектів навчання та міжнародного обміну.
Налагоджена дієва співпраця кафедри менеджменту та
адміністрування з підприємствами України та науковими
установами, які є базами практик для студентів, стажування
для викладачів, проведення науково-практичних досліджень,
сприяє забезпеченню працевлаштування випускників
кафедри, зокрема до ПАТ «Київхліб», ПрАТ «Київмлин»,
ПрАТ «Оболонь», ПрАТ «Київський завод шампанських
вин», , ПАТ «Яготинський маслозавод», ПрАТ «Гадячсир»,
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України та
Інституту продовольчих ресурсів НААНУ, Комітету
підприємців АПК при Торгово-промисловій палаті України,
Департаменту харчової промисловості Міністерства аграрної
політики та продовольства України.
«Менеджмент організацій і адміністрування»
(денна і заочна форми навчання)
Сучасний менеджер − це висококваліфікований керівник
підприємства або його структурного підрозділу, логіка
мислення якого дозволяє добре орієнтуватися у ринкових
відносинах, своєчасно реагувати на кон'юнктуру ринку,
підбір персоналу і його мотивацію, попит та пропозиції,
приймати самостійні рішення з питань організації
(перебудови) діяльності суб’єктів господарювання з
урахуванням вимог сьогодення, практики прийняття
управлінських рішень, контролю за їх виконанням.
Підготовка фахівців здійснюється для залучення в
наступних видах економічної діяльності:
 харчовій, переробній промисловості та інших галузях;
 фінансових та страхових установах;

 управлінні
інформаційними
телекомунікаціями;
 готельній та ресторанній сфері;
 рекламних компаніях;
 органах місцевого самоврядування.

потоками

та

Випускники, що отримали освіту за спеціалізацією
«Менеджмент організацій і адміністрування» можуть
займати такі посади:
 керівники суб’єктів господарювання різної форми
власності;
 керівники структурних підрозділів підприємств та
об’єднань різних галузей економіки;
 керівники місцевих органів влади;
 менеджери (управителі) об’єднань підприємств, установ,
організацій та їх підрозділів;
 викладачі вищих навчальних закладів;
 наукові співробітники.
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
(денна і заочна форми навчання)
Менеджер ЗЕД – спеціально підготовлена особа, що
здатна здійснювати комплексне управління усіма операціями
та бізнес-процесами, які мають місце у процесі співпраці з
іноземними партнерами з метою досягнення високих
показників ефективності діяльності підприємства.
Студенти цієї спеціалізації вивчають комплекс
дисциплін, спрямованих на управління підприємствамисуб’єктами
ЗЕД,
укладання
та
супровід
зовнішньоторговельних контрактів, виконання функцій
митного
брокера
та
декларанта
для
суб’єктів
господарювання,
реалізацію
зовнішньоторговельних
операцій та міжнародних проектів.
Випускники
спеціалізації
«Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності» здатні формувати
ефективну зовнішньоекономічну політику підприємств,
укладати взаємовигідні зовнішньоторговельні контракти,
вдало здійснювати управління експортоорієнтованим
виробництвом, бути керівниками суб’єктів господарювання
та їх структурних підрозділів.
Менеджери
зовнішньоекономічної
діяльності
потрібні:
 підприємствам і організаціям, орієнтованим на співпрацю
із закордонними партнерами;
 спільним підприємствам;
 установам, фондам, організаціям у сфері міжнародної
торгівлі, що акредитовані в Україні;
 суб’єктам
господарювання
по
здійсненням
зовнішньоекономічної діяльності,
 контролю за експортно-імпортними операціями на
митниці.
«Логістика»
(денна і заочна форми навчання)
Логіст − це фахівець, який покликаний вирішувати
питання, пов'язаних з оптимізацією різних бізнес-процесів
(постачання,
складування,
виробництво,
розподіл,
транспортування тощо).Основне завдання логіста −
уникнути або мінімізувати витрати і втрати підприємства
при максимізації прибутку.
Підготовка спеціалістів за спеціалізацією здійснюється
відповідно до вимог Європейської логістичної асоціації
(European Logistics Association − ELA) та Європейського
сертифікаційного комітету з логістики (European Certification
Board for Logistics − ECBL).
Випускники спеціалізації «Логістика» володіють
навичками оперативного і стратегічного управління
ресурсними,
матеріальними,
фінансовими
та
інформаційними
потоками,
забезпечення
стійких
логістичних зв’язків, формування ланцюгів поставок,
впровадження сучасних технологій та методів оптимізації
логістичних операцій і раціонального використання ресурсів
у практичну діяльність підприємств різних галузей
економіки.
Фахівці з логістики потрібні:
 виробничим компаніям;
 транспортним компаніям;
 оптовим та роздрібним мережам;
 фінансовим структурам;
 представникам міжнародного бізнесу.
«Інформаційні системи в менеджменті»
(денна і заочна форми навчання)
Підготовка фахівців зі спеціалізації спрямована на
формування у майбутніх менеджерів знань і умінь щодо
використання в процесі управління сучасних інформаційних
систем і технологій, а також практичних навичок
ефективного
застосування
вузько
спеціалізованого
програмного
забезпечення
у
процесі
здійснення
управлінської діяльності. Вирішенню цієї задачі сприяє
вивчення дисциплін професійної підготовки, що дозволить
студентам набути не тільки навичок менеджера, але і стати
фахівцем в організації та управлінні:
 інформаційними
системами
і
технологіями
в
менеджменті;
 інформаційними системами фінансових ринків;
 інформаційними системами бухгалтерського обліку;
 корпоративними інформаційними системами;
 системами електронної комерції;
 статистичним аналізом бізнес-середовища;
 інформаційною архітектурою підприємства.

Національний університет харчових технологій має
договірні відносини з факультетом військової підготовки
Військового інституту телекомунікації та інформатизації
НТУУ «КПІ». Це дає можливість бажаючим студентам
НУХТ отримати військову підготовку та звання лейтенанта
запасу Збройних Сил України.
Для отримання відповідного рівня знань в університеті є
науково-технічна бібліотека, з доступом до бібліографічної
інформації, повнотекстових баз даних, електронного
каталогу,
електронної
бібліотеки,
інформаційного
репозитарію НУХТ. В приміщенні бібліотеки та навчальних
корпусах НУХТ працює мережа WI-FI.
Іногородні студенти НУХТ забезпечуються гуртожитком.
В університеті створені всі умови для занять фізичною
культурою та спортом, які проводяться у одному з кращих у
м. Києві спортивному комплексі, розташованому поряд зі
студентським містечком. У спортивному комплексі
функціонують два спеціалізованих ігрових зали площею 800
і 1000 кв. метрів.
Наприкінці 2009 року введено в
експлуатацію плавальний басейн. Крім того, в усіх
гуртожитках університету працюють спортивні кімнати.
З метою створення сприятливих умов для розвитку
творчого потенціалу, пошуку, підтримки та стимулювання
інтелектуально і творчо обдарованої молоді в університеті
створено Студентський центр патріотичного виховання та
культурного розвитку.
Ми гарантуємо якість освіти і конкурентну перевагу
наших випускників.

АБІТУРІЄНТИ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ ЗА
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ» НА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
НУХТ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ,
подають сертифікати Українського центру оцінювання
якості освіти з таких навчальних предметів:
1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
2. МАТЕМАТИКА
3. ГЕОГРАФІЯ АБО ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, АБО
ІНОЗЕМНА МОВА (за вибором вступника одна з вказаних
дисциплін).
Порядок подачі документів для вступу до
університету на основі повної загальної середньої освіти
на денну форму навчання
 Реєстрація на інтернет-сайті : http://ez.osvitavsim.org.ua
 Подання заяви в електронній формі в особистому
електронному кабінеті
 Отримання статусу електронної заяви – «Зареєстровано в
Єдиній базі»
 Отримання статусу електронної заяви – «Зареєстровано у
вищому навчальному закладі»
 Отримання статусу електронної заяви – «Допущено до
конкурсу»
 Отримання статусу електронної заяви – «Рекомендовано
до зарахування»
 Подача оригіналів документів до приймальної комісії
НУХТ
 Отримання статусу електронної заяви – «Включено до
наказу»
Списки абітурієнтів оприлюднюються на стенді
приймальної комісії та на сайті НУХТ.
Порядок подачі документів для вступу до
університету на основі ОКР «молодший спеціаліст»
 Курс навчання, визначається за переліком та обсягом
(кількістю кредитів) дисциплін, що вже опановано
 У разі відповідності отриманої спеціальності, вступ
проводиться
за
результатом
фахового
вступного
випробування
 У разі невідповідності отриманої спеціальності, допуск
до проходження вступу, проводиться за умови успішного
складання
додаткового
вступного
випробування
з
математики у формі співбесіди. Детальна інформація р.5, 6
правил прийому до НУХТ
Порядок подачі документів для вступу до
університету на основі ОКР «бакалавр», «спеціаліст»
 Особи, які подають документи, мають звернутися до
Приймальної комісії НУХТ, яка знаходиться за адресою:
м. Київ, вул. Володимирська, 70
 Вступник особисто подає заяву про участь у конкурсному
відборі у паперовій формі
 До заяви, поданої у паперовому вигляді, вступник додає
документи згідно з переліком, визначеним
правилами вступу НУХТ.
Детальну інформацію Ви можете отримати
на сайті: http://menadmin.wix.com/menadmin
та за контактами: kafedramennuft@ukr.net
(044) 288-07-41, (044) 287-94-09

