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Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту
створена рішенням Вченої ради університету від 17 червня 2016 р.
(протокол №13) та наказу ректора № 653 від 29 червня 2016 р.

Мета створення кафедри – удосконалення підготовки
фахівців зі спеціальності «Менеджмент»,
оптимізація кадрового забезпечення навчальної,
наукової і виховної роботи на факультеті аграрного
менеджменту

Місія кафедри – створення активного середовища та формування
креативних знань для роботи, життя і реалізації інноваційних ідей
для молоді через проектну діяльність та грантові можливості



Склад кафедри: 3 доктори наук та 11 кандидатів наук

Завідувач кафедри (в.о.)
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доцент 
Дєліні Марина Миколаївна

Артюх Т.О.

Суханова А.В.

Попова О.Л.

Алексеєва К.А.
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Орехівський В.Г.
Власенко Т.О.

Голєва М.С.

Гаврилюк В.П.

Дергач А.В.
Лобунець Т.В.

Кендус Д.І.

Миколаєнко М.А.
Биховченко В.П..

Перчук О.В.

Засновник кафедри
член-кореспондент НАН 

України, 
доктор економічних наук, 

професор 
Шинкарук Лідія Василівна

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ 



Кадровий потенціал кафедри

№ Назва показника Кількість 
(осіб)

Чисельність науково-педагогічних працівників 14
1. З них:

- докторів наук 3

- кандидатів наук 11
2. За посадами:

- професорів 3

- доцентів 9
- старших викладачів 1

3. За званнями:
- професорів 2

- доцентів 11
4. Кількість викладачів, які мають педагогічний стаж:

- менше 5 років 1
- більше 5, але менше 10 років 1
- 10 років та більше 12

5. Кількість атестованих викладачів щодо викладання дисциплін
англійською мовою 6



Членство у спеціалізованих радах, редколегіях

ПІП викладача Членство у спеціалізованих вчених 
радах

Членство у редколегіях та редакційних 
радах

Д.е.н., професор
Шинкарук Л.В.

Д 26.004.01 Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України

фахові видання України «Економіка і 
прогнозування», «Економічна теорія», 
«Економіка і менеджмент культури», 
«Проблеми економіки та політичної 
економії»

К 76.051.12 Чернівецького
національного університету імені
Юрія Федьковича

Закордонні видання – Міжнародний 
науковий журнал (International Scientific
Journal)
«Проєктний підхід в дидактичній діяльності 
закладів освіти – міжнародний вимір» 
(Польща)
Науковий електронний журнал «Управління
і сталий розвиток» (голова редакційної
ради)

Д.е.н., професор
Дєліні М.М.

Фахові видання – науковий журнал 
«Менеджер»
Закордонні видання – «Проєктний підхід в 
дидактичній діяльності закладів освіти –
міжнародний вимір» (Польща)

Д.е.н., професор
Попова О.Л.

Д 26.004.01 Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України



Підвищення кваліфікації викладачами кафедри, 
міжнародні наукові стажування

Підвищення рівня професійної підготовки викладачів кафедри 
виробничого та інвестиційного менеджменту здійснюється у 

відповідності до плану розвитку кафедри шляхом 
проходження курсів підвищення кваліфікації та стажувань (у 

т.ч. міжнародних). 
Протягом 2021 р. викладачами кафедри пройдено більше 20 
таких курсів та стажувань у провідних університетах, центрах 

України, Польщі, Словаччини, Латвії, Литви тощо



Кафедра виробничого та інвестиційного
менеджменту є випусковою кафедрою для
спеціальності 073 «Менеджмент»

Кафедрою виробничого та інвестиційного менеджменту за
спеціалізацією «Управління інвестиційною діяльністю та
міжнародними проектами» у 2021 р. випущено 20 магістрів денної
та заочної форм навчання.



Обладнання навчально-наукової лабораторії інвестиційного 
проектування

Протягом літа суттєво оновлено навчально-наукову лабораторію
інвестиційного проектування:

За рахунок залучених коштів від виконання проекту зі створення
Всеукраїнського мережевого бізнес-інкубатору для диверсифікації
сільськогосподарського виробництва і розвитку кооперації у сільській
місцевості було придбано смарт-дошку, 6 комп’ютерів та 1 ноутбук.



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Протягом звітного періоду робота на кафедрі була 
направлена на удосконалення навчальної, науково-

методичної та виховної роботи, виконання головних завдань:

q підготовка фахівців за освітнім ступенем бакалавр зі
спеціальності 073 «Менеджмент», галузь знань 07 «Управління
та адміністрування», ОПП «Менеджмент», професійно-
орієнтована група «Управління інвестиційною діяльністю та
міжнародними проектами»;

q підготовка фахівців за освітнім ступенем магістр зі спеціальності
073 «Менеджмент», галузь знань 07 «Управління та
адміністрування», ОПП «Управління інвестиційною діяльністю
та міжнародними проектами» та ОНП «Управління
інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами».

q підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», галузь знань 07
«Управління та адміністрування», кваліфікація: доктор
філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент»



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладачами кафедри підготовлено
4 навчальних посібники,
7 навчально-методичних матеріалів.
Зі списком публікацій можна ознайомитись, перейшовши за
посиланням: https://nubip.edu.ua/node/23701/8

Якість професійної підготовки випускників кафедри забезпечується
за рахунок:
§ постійного удосконалення структури навчального процесу,
§ розробки нових освітніх продуктів,
§ впровадження компетентнісного підходу із одночасним

розширенням прогресивних освітніх технологій і методик
викладання, що базуються на використанні можливостей
інформатизації та комп’ютеризації.

§ всебічного розвитку електронного (дистанційного) навчання
студентів.

Всі навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою, забезпечені
розробленими електронними курсами, розміщеними на сайті
університету (Elearn).

https://nubip.edu.ua/node/23701/8


Викладачами кафедри забезпечується викладання циклу 
управлінських дисциплін (в т.ч. іноземною мовою) на факультеті

аграрного менеджменту та інших факультетах університету, 
серед яких:

q Операційний менеджмент
q Управління персоналом
q Контролінг
q Самоменеджмент
q Управління бізнес-проектами
q Основи соціального проектування
q Організація проектної діяльності
q Управління командою
q Проектний менеджмент
q Економіка і організація енергетичної служби
q Виробничий менеджмент



Професійно-орієнтовані дисципліни кафедри, серед яких:

q Інвестиційний менеджмент
q Інвестиційний аналіз
q Антикризовий менеджмент
q Управління проектами
q Стратегічне управління проектами
q Проектне фінансування
q Проектний підхід в управлінні бізнесом
q Управління активами і інвестиційним портфелем
q Формування, управління та розвиток проектної команди
q Креативні технології в управлінні соціальними проектами
q Міжнародні програми та гранти
q Управління виробничими системами і процесами
q Макроекономічний аналіз і стратегія інвестицій
q Міжнародна економічна статистика



Навчання іноземних здобувачів
вищої освіти:

у 2021 продовжено набір на 
англомовну освітньо-професійну

програму «Управління інвестиційної
діяльності та міжнародними
проектами» студентів з КНР. 



НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

У 2021 р. підготовлена до друку монографія
«Продовольча безпека: світові тенденції та можливості

агропродовольчого комплексу України» за 
результатами ініціативної науково-дослідної теми 

«Продовольча безпека: світові тенденції та можливості
агропродовольчого комплексу України», реєстраційний

номер 0117U007079 під керівництвом Шинкарук Л.В.



НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Публікація наукових статей викладачів
кафедри:

q 1 колективна монографія;
q 2 збірники матеріалів конференції;
q 16 статей у фахових виданнях;
q 17 у закордонних виданнях Scopus та WoS;
q понад 80 тез доповідей.

Зі списком публікацій можна ознайомитись,
перейшовши за посиланням:
https://nubip.edu.ua/node/23701/8

https://nubip.edu.ua/node/23701/8


ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ

З метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі при кафедрі
виробничого та інвестиційного менеджменту функціонує студентський

науковий гурток «Менеджмент і сьогодення»

Здобутки учасників гуртка за звітний
період: 

§ друге місце у конкурсі гуртків на Х
Фестивалі студентської науки – 2021.



ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ

У 2021 р. проведено V 
Всеукраїнський конкурс 

студентських проектів «Від ідеї до 
успіху». 

Учасниками були студенти з різних 
ЗВО України. 

Членами журі є запрошені
представники бізнесу, потенційні

роботодавці, які оцінюють
представлені проекти та надають не 
тільки слушні поради конкурсантам, 

а й практичні пропозиції



Розвиток співпраці з міжнародними партнерами 

З 2019 року кафедрою ініційоване 
проведення Міжнародного форуму проектних 

менеджерів «Співпраця освіти та бізнесу в 
умовах євроінтеграції: проектний підхід». 
Співорганізатор – громадська організація 

«Асоціація проектних менеджерів України».
Партнери - Центральноєвропейська 

академія навчань та сертифікації (CEASC), 
Uczelnia Nauk Spolecznych (Lodz, Polska), 

Akademia Ignatianum (Krakow, Polska) та ін. 

Кафедра виробничого та інвестиційного 
менеджменту є співорганізатором міжнародних 

конференцій від проекту ERASMUS +



Розвиток співпраці з міжнародними партнерами 

З ініціативи кафедри з 2017 року 
щороку проводиться Міжнародна
науково-практична конференція
студентів, аспірантів і молодих
учених «Роль молоді у розвитку

АПК України». 
Співорганізаторами є Поморська
Академія, (м.Слупськ, Польща), 
Хайфський Університет (Ізраїль),  
Сenter for Business Innovation and

Transformation

Кафедра виробничого та 
інвестиційного менеджменту 

спільно із провідними
Університетами України, Польщі та 
Ізраїлю, Центром бізнес інновацій
та трансформацій, Skarb&Statok

Finance, Soft Bank With Hard Skills є 
організаторами щорічної

Міжнародної науково-практичної
конференції «Інклюзивний розвиток
національної економіки: глобальні
тенденції, можливості України та 
роль агропродовольчого сектору»



Участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях, інноваційних
виставках, самітах, фестивалях

§ участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній
конференції «Сучасні проблеми глобалізаційних
процесів в світовій економіці» у Національному
авіаційному університеті;
§ участь у міжнародній конференції «Проєктний
підхід освітніх інституцій в умовах COVID-19:
міжнародний підхід» (за участі Католицького
університету в Ружомбероке (Словаччина),
Університету соціальних наук в Лодзі (Польща)
тощо;
§ участь у Міжнародній конференції
«Інтернаціоналізація закладів вищої освіти:
міжнародні проекти і розвиток наукової кар‘єри» в
рамках EUGreenWeek 2021 Partner Event;
§ участь у Міжнародній конференції «Ціннісно-
орієнтований сталий розвиток освіти: уроки ЄС
для України»;
§ участь у літній школі «Принципи та цінності ЄС:
різноманіття та інклюзія в освіті для сталого
розвитку».



Організація лекцій, тренінгів, воркшопів від європейських та українських
викладачів і дослідників для студентів

§ Андрій Заікін, засновник і директор
платформи Innovative Partnership та
YEP Incubator

§ Уляна Тарас, PhD, еколог, керівник ГО
«Екологічний клуб ПОЛе» і ГО
«Українські жінки в агро»

§ Євген Бондаренко, в.о. директора
Державної установи «Всеукраїнський
молодіжний центр»

§ Олександра Кривонос, практикуючий
психолог

§ Марина Миринда, власник проєкту Fizo



ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

§ участь у Днях відкритих
дверей НУБіП України;

§ активна співпраця зі школами,
ліцеями, гімназіями України.

§ укладання договорів про
співробітництво та організацію
взаємовідносин між
факультетом аграрного
менеджменту та школами
м.Києва та області.

§ організація Всеукраїнських
турнірів «Управлінські
перегони» для учнів
навчальних закладів та
студентів коледжів;

§ організація на базі кафедри
курсів підготовки для здачі ЄВІ
з англійської мови.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


