
Сфери зайнятості випускників 
 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів. Випускники можуть 
працювати на посадах керівників підприємств, керівників структурних підрозділів, 
головних (провідних) інженерів, агрономів, економістів, бухгалтерів тощо в галузях 
сільського і лісового господарства, переробної промисловості, енергетики, технічного 
сервісу, державного управління, машинобудування тощо. 

Освітньо-наукова програма підготовки магістрів. Випускники займають 
посади наукових співробітників науково-дослідних інститутів, дослідних станцій, 
головних (провідних) спеціалістів проектно-конструкторських інститутів тощо. 

Спеціалізація “Адміністративний менеджмент”. Керівництво 
підприємствами та структурними підрозділами підприємств аграрної сфери, в тому 
числі з іноземними інвестиціями. 

Спеціалізація “Біржова діяльність” – працівники брокерських контор, 
дилингових центрів, інвестиційних компаній та фондів, компаній з управління 
активами, підприємств та організацій, в структурі яких є підрозділ по роботі з цінними 
паперами – для фахівців фондового ринку та підприємств та організацій, які 
здійснюють купівлю чи продаж товарів оптовими партіями – для фахівців товарного 
ринку, працівники фондових бірж, брокерських контор, дилингових центрів, 
інвестиційних компаній та фондів, компаній з управління активами, клірингових та 
депозитарних установ тощо. 

Спеціалізація “Дорадництво”. Випускники отримують можливість працювати 
менеджерами з дорадництва в соціальній сфері, організовувати надання 
консультаційних послуг щодо розвитку сільських територій, дітей, молоді, сімей, а 
також відкривати свої консалтингові фірми.  

Спеціалізація “Освітні вимірювання”. Випускник з кваліфікацією викладач 
вищого навчального закладу, професіонал в галузі інформації та інформаційний 
аналітик, науковий співробітник (інформаційна аналітика) може працювати на 
посадах методист, асистент, викладач вищого навчального закладу (технікуми, 
коледжі, вищі училища, інститути). тестолог, фахівець регіональних центрів 
оцінювання якості освіти. 

Спеціалізація “Педагогіка вищої школи”. Випускник з кваліфікацією 
викладач вищого навчального закладу може працювати на посадах: асистент, 
викладач вищого навчального закладу у вищих навчальних закладах різних рівнів 
акредитації (технікуми, коледжі, вищі училища, інститути). 

Спеціалізація “Прикладна економіка”. Місцем працевлаштування 
випускників є центральні органи виконавчої влади, на посадах начальників відділів, 
заступників директорів, директорів департаментів, аграрних формувань, топ-
менеджерів провідних компаній. 

Спеціалізація “Управління інноваційною діяльністю”. Магістр з управління 
інноваційною діяльністю може займати посади в апараті управління підприємств та 
організацій, в консультаційних центрах, консалтингових організаціях, інноваційних 
структурах центральних державних і регіональних органів управління, інноваційних 
фондах, інноваційних фінансово-кредитних установах науково-виробничо-технічних 
комплексах, фінансово-промислових групах, технопарках. 

Спеціалізація “Управління навчальним закладом”. Випускник з 
кваліфікацією «керівник підприємства установи та організації (у сфері освіти та 
виробничого навчання)» може працювати у професійно-технічних навчальних 
закладах на посадах: директор (начальник) професійного навчально-виховного 
закладу; директор (навчально-виробничого комбінату; навчально-курсового 
комбінату; навчального (навчально-тренувального) центру; навчального пункту; 
філіалу); начальник (училища; курсів підвищення кваліфікації; навчального центру); 



начальник навчального пункту; завідувач відділення, відділу, пункту, сектора; у 
загальноосвітніх навчальних закладах (ЗОШ І-ІІІ ступенів) на посадах: директор 
школи, начальника навчального центру, завідувача позашкільного закладу. 

Спеціалізація “Якість, стандартизація та сертифікація” дозволяє 
випускникам займати широке коло посад: фахівця з якості, інженера з якості, 
співробітника відділу управління якістю, відділу валідації, відділу технічного 
контролю, метрологічної служби, фахівця зі стандартизації й сертифікації, 
внутрішнього аудитора тощо. Така освіта також необхідна фахівцям, що займаються 
стандартизацією нових видів продукції, сертифікацією продукції й послуг, веденням 
технічної документації, здійсненням внутрішніх аудитів та самоінспекцій, валідацією 
технологічних процесів, атестацією персоналу, обладнання й приміщень, зможуть 
працювати в територіальних органах і науково-дослідних структурах 
Держспоживстандарту України, відомствах і службах стандартизації, метрології і 
сертифікації на підприємствах і в організаціях лісового комплексу тощо. 

Спеціалізація “Державна служба”. Забезпечує підготовку фахівців для 
роботи у департаментах та відділах Міністерства аграрної політики та 
продовольства, Головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних 
адміністрацій, Державної інспекції сільського господарства України, Державного 
агентства рибного господарства України, в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування та інших установах, організаціях, забезпечує потребу у 
кадрах для системи уповноважених органів, які відповідно до земельного 
законодавства здійснюють організаційно-правову діяльність щодо забезпечення 
раціонального використання земельних ресурсів та їх охорони. До їх числа належать, 
зокрема: обласні, Київська, міські, районні, районів у містах, міські, селищні та 
сільські ради; центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних 
ресурсів; центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів; місцеві 
державні адміністрації. 
 
 


