
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

імені професора Й.С. Завадського 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 

 І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  УКРАЇНИ 

 Підготовка фахівців, які володіють фундаментальними знаннями і 

практичними навичками у сфері менеджменту та вміють їх 

використовувати із метою ефективного управління підприємством, 

створення нового бізнесу 

Спеціалізація: 
«МЕНЕДЖМЕНТ 
ОРГАНІЗАЦІЙ І 

АДМІНІСТРУВАННЯ» 



1. Консультації зі старшими колегами-студентами. 

Вони теж обирали в минулі роки, зараз працюють з 

колективом кафедри, вивчаючи дисципліни 

спеціалізації, і можуть щось порадити… 

2. Консультації з батьками, авторитетними 

педагогами, практиками тощо. 

Вони мають значний практичний і життєвий досвід, 

а тому можуть дати корисну обґрунтовану пораду… 

3. Поміркувати самому. Зібрати всю 

інформацію і прийняти зважене рішення. 

Саме Ваш час буде витрачено на вивчення 

дисциплін спеціалізації. Ви будете застосовувати 

набуті знання. Ніхто не знає краще Вас, що Вам 

потрібно. 

Як правильно обрати 

спеціалізацію, коли є сумніви? 



Колектив кафедри менеджменту 

 імені професора Й.С. Завадського 
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ОС 

“МАГІСТР” 

Формування ключових компетентностей 

сучасного менеджера відбувається за 

основними напрямами: 

• Менеджмент 

• Менеджмент підприємств 

• Управління персоналом 

• Логістика 

• Управління інноваціями 

• Управління діяльністю кооперативів 

   (основи кооперації) 

• Управління змінами, ризиками та  

   економічною безпекою 

• Ділова етика та соціальна відповідальність 

   бізнесу  



Якими якостями повинен володіти  

сучасний менеджер? 

- лідерські здібності 

- стратегічне мислення 

- інноваційний підхід до 

  управління 

- вміти впливати на персонал і певною  

  мірою його спрямовувати 

- використовувати ефективні важелі 

  контролю за виконанням доручень 

- делегувати повноваження, грунтуючись на 

  особистісному підході в управлінні 



Дисципліни в межах спеціальності 

“Менеджмент”  

та викладачі, які забезпечують їх вивчення 

Обов’язкові дисципліни, які успішно опановані 

Вступ до 

фаху 

Теорія 

організації 
Менеджмент 

Етика 

бізнесу 

к.е.н., доцент 

Харченко Г.А. 
к.е.н., доцент 

Гогуля О.П. 

к.е.н., доцент 

Артюх Т.О. 

к.е.н., доцент 

Новак О.В. 



Обов’язкові дисципліни, які чекають попереду 

 

Логістика 
Управління 

персоналом 

Комуніка-
ційний 

менеджмент 

Стратегічне 

управління 

к.е.н., доцент 

Драгнєва Н.І. 

к.е.н., доцент Гогуля О.П. 

к.е.н., професор 

Балановська Т.І. 

Управління 
командною 
взаємодією 

к.е.н., доцент 

Троян А.В. 

Теорія 

лідерства 
Управління 

інноваціями 

к.е.н., доцент Нікуліна О.В. к.е.н., доцент Новак О.В. 

к.е.н., ст.викл. 

Гудзинська Ю.С. 

к.е.н., ст. викл.  

Драмарецька К.П. 
к.е.н., доцент 

Слободяник А.М. 



Дисципліни в межах спеціалізації 

“Менеджмент організацій і адміністрування”  

Менеджмент 

підприємств агро-

промислового ви-

робництва 

Обліково-аналітичне 
забезпечення управ-
лінської діяльності 

Мотиваційний 

менеджмент 

Маркетинговий 

менеджмент 

Основи 

кооперації 

д.е.н., професор Горьовий В.П. 

Господарське 

право 

к.е.н., доцент Буценко Л.В. 

к.е.н., доцент Артюх Т.О. д.юр.н., доцент Піддубний О.Ю. 

д.е.н., професор Буряк Р.І. 

к.е.н., доцент Боярова О.А. 



У який спосіб я буду навчатися, шукати 

відповіді на запитання, розвиватися?  

▸Лекції з перезентаційним супроводом  

  та за участю гостей. 

▸Семінари з активним обговоренням досліджуваних питань. 

▸Самостійне опрацювання книг про управління (лідерство,  

  бізнес, маркетинг, мотивацію). 

▸Заняття з відвідуванням провідних компаній. 

▸Робота на курсах дисциплін в E-learn. 

▸On-line-тестування – для самодіагностики. 

▸Перегляд навчальних та художніх відео. 

▸Написання есе та підготовка презентацій 

  по опрацьованих темах. 

             Методи навчання: 



Зустрічі з іноземними партнерами в межах співпраці 

кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського з 

Німецько-українським агрополітичним діалогом  

-«Міжнародні стандарти у науковій роботі» - Др. Міхаель Шмітц,  професор Гіссенського 

університету імені Юстуса Лібіха (Юстус-Лібіх Університет Гіссен, Німеччина), Інститут аграрної 

політики та дослідження ринків; 

-«Досвід Німеччини та ЄС: роль дорадчих служб з адаптації агросектору до зміни клімату, 

державна підтримка заходів з адаптації до зміни клімату на рівні фермерських господарств» 

(доповідач – Стефан Розенов); 

-«Європейський досвід організації сільськогосподарських товаровиробників» 

-«Управління земельними ресурсами та земельний ринок в Німеччині» від координатора 

земельного компонента Німецько-українського агрополітичного діалогу, представника ТОВ BVVG 



Ми вчимо працювати в команді 



Практичні заняття на виробництві  



Навчання on-line – нові можливості якісної 

співпраці студентів з практиками-управлінцями 

Семінар на тему: «Комунікативна 
етика» 

Семінар на тему: «Особистісні аспекти 
лідерства»  

Семінар на тему: «Ресурсне та 

логістичне забезпечення діяльності 

підприємств у сучасних умовах» 

Спільно з бізнесменами-практиками та студентами  

семінар на актуальну тему: «Етика взаємовідносин 

бізнесу з стейхолдерами в умовах кризи» 

https://www.youtube.com/watch?v=TWN6VuoxF68&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TWN6VuoxF68&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ud9xU32_U5I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ud9xU32_U5I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6_KjHMa4x9Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6_KjHMa4x9Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6_KjHMa4x9Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z1BHUVQ5CAE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z1BHUVQ5CAE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z1BHUVQ5CAE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z1BHUVQ5CAE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z1BHUVQ5CAE&feature=youtu.be


Наші принципи навчання: 

  Активний вільний обмін  

   думками між учасниками 

   навчального процесу 

 Не нав’язування студентам думки та  

   власної точки зору викладачами 

 Можливість самовираження  

   через виконання творчих робіт 

 Взаємодопомога у засвоєнні  

   матеріалу всіма  

   учасниками процесу 

 



Успіхи та наукові здобутки колективу кафедри 

менеджменту імені професора Й.С. Завадського 

засвідчують високий професіоналізм викладачів  

Наукову працю завідувачки кафедри, 

професора Надії Резнік і доцента Анни 

Слободяник відмічено премією 

Президента України для молодих вчених 

Міжнародна співпраця викладачів кафедри з 

провідними Університетами світу  

Ми засвоюємо кращий закордонний 

досвід та передаємо його Вам  

Ми навчаємо і англійською мовою 



Міжнародна науково-практична конференція 

«Digitalization of Agrarian Management»  



Ми були разом з Вами 

І будемо надалі! 



Випускник придатний до працевлаштування на посади у відповідності до 
професій Національного класифікатора України:  
Класифікатор професій (ДК 003:2010):  
121 керівники підприємств, установ та організацій; 
122 керівники виробничих та інших основних  
      підрозділів;  
123 керівники функціональних підрозділів (в тому числі  
       керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та  
       адміністративних підрозділів та інші керівники; 
       керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин; 
       керівники підрозділів маркетингу;  
       керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;  
       керівники проектів та програм;керівники інших функціональних підрозділів);  
131 керівники малих підприємств без апарату управління; 
14   менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; 
та інші посади керівників, їх заступників і помічників у організаціях різних форм 
власності та організаційно-правових форм господарювання, виробничої і 
невиробничої сфер економіки, в органах державного управління та місцевого 
самоврядування. 

Спеціалізація: 

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Ким і де я зможу працювати 

після навчання? 



Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  

Агрохолдинг “СВАРОГ ВЕСТ ГРУП” 

Агрохолдинг “UKRLAND FARMING” 

Компанія “НІБУЛОН”  

Компанія “Інвест Агро Трейд” 

ТОВ “ЮНІВЕРСАЛ ФІМ КОМПАНІ” 

Страхова компанія “ПРОВІДНА”  

та багато інших організацій 

Випускники 
кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського 

за спеціалізацією “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І 

АДМІНІСТРУВАННЯ» працюють у: 



Чекаємо на 

зустріч! 



Дякуємо за 

увагу! 


