
Кафедра 
адміністративного менеджменту 

та зовнішньоекономічної 
діяльності 

Національний університет біоресурсів і природокористування України
Факультет аграрного менеджменту



Кафедра адміністративного 
менеджменту та 

зовнішньоекономічної діяльності
• Рік заснування – 1992
• Випуск фахівців за спеціальностями
• ОС «Бакалавр»:

• Менеджмент з ознаками майбутньої спеціальності 
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», в т.ч. 
англомовне навчання

• ОС «Магістр»
– Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
– Адміністративний менеджмент, в т.ч. з видачею подвійних дипломів: 

• НУБіП та УПН Вайєнштефан – денна ф.н.
• НУБіП та AGRIMBA ICA – заочна ф.н.



ГАЛУШКО Валерій Павлович
член-кореспондент НААН України, 

професор, доктор економічних наук, 
заслужений діяч науки і техніки України

Напрями наукових досліджень:

• Кон’юнктура ринків сільськогосподарської продукції 
(за видами)

• Продовольча безпека в умовах глобалізації
• Управління витратами організації, яка здійснює 

зовнішньоекономічну діяльність
• Управління ЗЕД підприємства в умовах глобалізації
• Формування конкурентоспроможної стратегії 

підприємств на міжнародному ринку
• Організація переговорів при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності

ауд.305, корпус 10
тел. 067-238-05-37

E-mail: 
galushko100949@

gmail.com

mailto:vgalushko@gmail.com
mailto:vgalushko@gmail.com


МОСТЕНСЬКА Тетяна Леонідівна
професор, доктор економічних наук 

ауд.302, корпус 10
тел. 095 704-72-58

E-mail: 
5194050@bigmir.net

• Проблеми розвитку та забезпечення ефективності
функціонування підприємств харчової
промисловості;

• Продовольча безпека;
• Менеджмент (реалізація функцій управління);
• Управління конкурентоспроможністю підприємств;
• Фінансове забезпечення діяльності підприємств;
• Управління проектами;
• Корпоративна соціальна відповідальність.

Напрями наукових досліджень:

mailto:5194050@bigmir.net


ІБАТУЛЛІН Марат Ільдусович
професор, доктор економічних наук

• Формування та функціонування ринку 
сільськогосподарської продукції (за видами)

• Організація та механізм функціонування 
підприємств з іноземними інвестиціями

• Управління конкурентоспроможністю 
сільськогосподарської продукції (за видами)

• Удосконалення організації міжнародних 
перевезень

• Управління валютними ризиками при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності

• Формування стратегії розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності

ауд.302, корпус 10

E-mail: 
imi_1@ukr.net

Напрями наукових досліджень:

mailto:imi_1@ukr.net


ДІБРОВА Лариса Василівна
доцент, кандидат економічних наук

Напрями наукових досліджень:
• Розвиток зовнішньоекономічних процесів в аграрній сфері

України в умовах глобалізації та регуляторна політика
• Торгово-економічне співробітництво України з країнами світу
• Формування та ефективне використання експортного

потенціалу галузі/підприємства
• Формування конкурентоспроможності сільськогосподарської

продукції України на зовнішньому ринку
• Стратегія розвитку та управління ТНК в умовах глобалізації

світової економіки
• Активізація іноземного інвестування аграрного сектору

економіки України
• Зовнішньоекономічні аспекти аграрної політики України в

умовах євроінтеграції
• Розвиток та оптимізація логістичних процесів при експорті

сільськогосподарської продукції з України
• Планування, організація, техніка проведення

зовнішньоекономічних операцій

ауд.302, корпус 10
тел. 097 892-76-28

E-mail: 
larisa_dibrova@

ukr.net

mailto:larisa_dibrova@ukr.net
mailto:larisa_dibrova@ukr.net


ГОЛОМША Наталія Євгенівна
доцент, кандидат економічних наук

• Кон’юнктура ринків с/г продукції та продуктів переробки 
(за видами)

• Експортний потенціал продукції галузі
• Конкурентоспроможність продукції (за видами) на 

світовому ринку
• Місце України на світовому ринку (за видами продукції)
• Управління ЗЕД підприємства
• Управління збутовою діяльністю підприємства при 

виході на зовнішній ринок
• Управління маркетинговою діяльністю підприємства на 

зовнішньому ринку

ауд.302, корпус 10
тел. 097-720-57-78

E-mail: 
odzyadykevych

@gmail.com

Напрями наукових досліджень:

mailto:odzyadykevych@gmail.com


КОВТУН Олена Анатоліївна
доцент, кандидат економічних наук

Напрями наукових досліджень:

• Міжнародні ринки: глобальні тенденції та наслідки для 
розвитку світової економіки

• Кон’юнктура ринків с/г продукції та продуктів переробки 
(за видами)

• Стратегія діяльності організації на міжнародних ринках
• Управління ризиками при  залученні іноземних інвестицій

вітчизняними суб'єктами господарювання
• Удосконалення технології прийняття управлінських

рішень при виборі виду зовнішньоекономічної діяльності
• Методи оптимізації ризиків зовнішньоекономічної

діяльності організації
• Управління логістичними витратами підприємств при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
• Оптимізація діяльності міжкультурних груп при   

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

ауд.303, корпус 10
тел. 067-538-18-81

Facebook: 
Elena Kovtun

E-mail: 
ekovtoun@

nubip.edu.ua

https://www.facebook.com/El.Kovtun
mailto:ekovtoun@nubip.edu.ua
mailto:ekovtoun@nubip.edu.ua


КОСТЮК Ольга Дмитрівна
доцент, кандидат економічних наук

• Аутсорсинг кадрових ресурсів в системі управління
підприємством;

• Управління якістю продукції;
• Екологічний менеджмент на підприємстві;
• Управління підприємствами малого бізнесу;
• Управління інноваційними технологіями в аграрному 

секторі

ауд.303, корпус 10

E-mail: 
odkostyuk@
yahoo.com

Напрями наукових досліджень:

mailto:ekovtoun@nubip.edu.ua


ФАЙЧУК Олександр Михайлович
доцент, кандидат економічних наук

Напрями наукових досліджень:

•Економічні наслідки для аграрного сектору України від 
запровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі з ЄС;
•Зовнішня торгівля України з ЄС агропродовольчою 
продукцією (за видами продукції);
•Перспективи розвитку торгівлі між Україною та Великою 
Британією продовольством після BREXIT;
•Конкурентоспроможність агропродовольчого підприємства 
на глобальному ринку;
•Розвиток світового і українського ринків органічного 
продовольства;
•Стратегія виходу українських компаній на світовий 
продовольчий ринок (ЄС, Близького Сходу, Індії тощо);
•Державна підтримка аграрного сектору України в умовах 
євроінтеграції 

ауд.302, корпус 10
тел. 097-909-39-79

E-mail: 
faychuk_alex@

ukr.net 



КОВАЛЕНКО Наталія Олександрівна
доцент, кандидат економічних наук

• Державне регулювання сільськогосподарського виробництва
• Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності

підприємств
• Організація зовнішньоекономічної діяльності виробничого 

підприємства
• Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства
• Розвиток світового ринку органічної продукції
• Залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки 

України

ауд.303, корпус 10

E-mail: 
nperederiy@

ukr.net

Напрями наукових досліджень:

mailto:nperederiy@ukr.net
mailto:nperederiy@ukr.net


АРТИШ Віктор Іванович
доцент, кандидат економічних наук

• Інвестиції в АПК
• Міжнародний лізинг
• Стратегія діяльності організації на міжнародних ринках
• Органічне (екологічно чисте землеробство)
• Управління експортними операціями 

агропродовольчого підприємства 
• Управління імпортними операціями агропродовольчого

підприємства 
• Конкурентоспроможність української агропродовольчої

продукції на світовому ринку (за видами продукції)

Ауд.302, корпус 10
Тел. 067 34 222 72

E-mail: 
artishvictor@

gmail.com 

Напрями наукових досліджень:

mailto:ekovtoun@nubip.edu.ua
mailto:ekovtoun@nubip.edu.ua


МІЩЕНКО Іван Анатолійович
доцент, кандидат економічних наук

Напрями наукових досліджень:

• Підвищення конкурентоспроможності підприємства на 
міжнародному ринку аграрної продукції 

• Забезпечення конкурентоспроможності на ринку сої за 
умов зовнішньоекономічної діяльності 

• Кон’юнктура ринків с/г продукції та продуктів 
переробки (за видами)

• Прийняття управлінських рішень при виборі виду 
зовнішньоекономічної діяльності

• Управління логістичними процесами при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності

• Міжнародна   інвестиційна  діяльність   суб’єктів   
господарювання України

• Забезпечення ефективного функціонування ринку 
фруктів в Україні за умов міжнародної торгівлі

ауд.302, корпус 10
тел. 097-908-34-91

E-mail: 
iamishchenko

@ukr.net

mailto:iamishchenko@ukr.net


КРОП Павло Борисович
доцент, кандидат економічних наук

• Економічна ефективність зовнішньоекономічної
діяльності агропромислових підприємств

• Економічна ефективність іноземних інвестицій в аграрній
сфері України (підприємство, регіон)

• Залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор
економіки України

• Імпорт новітніх технологій для потреб аграрного
виробництва України (підприємство, галузь)

• Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності
агропродовольчого підприємства

• Сучасний стан та основні тенденції розвитку зовнішньої
торгівлі агропродовольством з іноземними державами
(країна, регіон)

• Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності підприємства ( регіону)

• Місце України у міжнародній енергетичній системі.

Напрями наукових досліджень:

ауд.302, корпус 10
тел. 067-996-16-25

E-mail:
pkrop@ukr.net

mailto:pkrop@ukr.net


СИДОРЕНКО Сергій Васильович
доцент, кандидат економічних наук

Напрями наукових досліджень:

• Теми, пов’язані з напрямком міжнародного 
маркетингу (увесь спектр питань: дослідження, 
вихід, прогнозування і т.п.).

• Теми, пов'язані з напрямком митного регулювання 
(питання практичної реалізації питань цієї 
тематики, особливо експортно-імпортна).

• Теми, пов’язані з напрямком міжнародної торгівля 
(увесь спектр проблематики)

• Теми, пов’язані з питаннями міжнародної 
логістики.

• Теми, пов’язані з напрямком практичної реалізації 
стратегічного менеджменту (розробка, 
імплементація та контроль впровадження 
корпоративних стратегій)

ауд.302, корпус 10



Марцишевська Юлія Леонідівна
доцент, кандидат економічних наук

Напрями наукових досліджень:
• Теми, пов’язані з напрямком міжнародного 

маркетингу (увесь спектр питань: дослідження, 
вихід, прогнозування і т.п.).

• Теми, пов'язані з напрямком формування 
експортного потенціалу на макро- та мікро- рівнях.

• Теми, пов’язані з питаннями міжнародної торгівлі 
(багатосторонні, двосторонні економічні відносини 
і т.п.)

• Теми, пов’язані з напрямком практичної реалізації 
стратегічного менеджменту (розробка, 
імплементація та контроль впровадження 
корпоративних стратегій)

• Теми, пов’язані з особливостями реалізації бізнес-
протоколу та специфіки впливу соціо-культурного 
аспекту на ведення бізнесової діяльності)

ауд.302, корпус 10



Дякуємо за увагу!

Бажаємо цікавого 2018/2019
навчального року!

Кафедра адміністративного менеджменту та 
зовнішньоекономічної діяльності –

корп.10, ауд 302-303, 305
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