
 поєднання традицій та інновацій у 

навчанні (ділові ігри, робота в команді, 

індивідуальні та групові проекти, використання 

інформаційних технологій та case studies); 

 сучасна матеріальна база (лабораторії 

обладнані сучасними технічними засобами та 

програмними продуктами); 

 поглиблене вивчення англійської мови, 

навчання в англомовних групах; 

 проходження навчальних та виробничих 

практик у вітчизняних компаніях та 

закордоном.  

 принцип практично-орієнтованої 

підготовки майбутніх спеціалістів (виїзні 

навчальні класи на наукових та виробничих 

базах, українських вертикально інтегрованих 

агропромислових компаніях; 
 
 

 
 

 навчання за подвійними дипломами в 

університетах Німеччини, Словаччини та 

Польщі; 

 можливість отримати військове звання; 

поєднання навчання та активного 

дозвілля (участь у 

загальноуніверситетських культурних та 

спортивних заходах). 
 

 
 

Ким ви станете по закінченню навчання 
 керівник підприємства, організації; 

 керівник основних підрозділів в різних 

сферах діяльності; 

 приватний підприємець (StartUp’er); 

 антикризовий менеджер; 

 спеціаліст з управління проектами та 

програмами; 

 менеджер-адміністратор; 

 менеджер з персоналу (з постачання, зі 

збуту); 

 консультант з економічних питань. 

 

Умови вступу та навчання 
 

 Зарахування на навчання здійснюється за 

результатами ЗНО з української мови та 

літератури, математики, англійської мови, 

географії, історії України чи біології. 
Навчання проводиться на денній та заочній 

формах (за державним замовленням та на 

контрактній основі). Термін навчання для 

отримання освітнього ступеня бакалавра - 4 

роки (денна форма), 5 років (заочна форма); 

магістра – 1,5 роки (денна форма) і заочна – 1,5 

роки.  

Контакти 
Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 

11, навч. корпус № 10, кімн. 314, 315, 317, 318. 

Тел.: (044) 527-85-66 

E-mail: manag_chair@nubip.edu.ua 

Сайт: http://www.nubip.edu.ua/node/1141 

Міністерство освіти і науки 

України 

Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України 
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Кафедра менеджменту 
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Запрошуємо на навчання! 
 
 
 



Загальні відомості про кафедру 
Спеціальність: 073 «Менеджмент» 

 
Здійснюється підготовка висококваліфікованих 

управлінських кадрів для вітчизняних і 

зарубіжних підприємств аграрного сектору 

економіки з використанням сучасних 

традиційних та інноваційних методів 

підготовки. Освітній процес передбачає 

поєднання глибокої фундаментальної 

підготовки у сфері сучасної економічної науки 

та засвоєння цілого комплексу прикладних 

дисциплін у галузі управління, що формує у 

випускників комплексне та системне бачення 

усіх управлінських, економічних та правових 

особливостей діяльності підприємств і дозволяє 

використовувати їх як інструмент для 

досягнення бажаного результату.  
 

Діяльність кафедри 
Кафедра є випусковою і несе відповідальність 

за рівень підготовки фахівців спеціальності 

«Менеджмент» освітніх ступенів «Бакалавр» і 

«Магістр».  

 

Формування ключових компетентностей 
сучасного менеджера відбувається за 

основними напрямами: 

 Менеджмент і адміністрування (Теорія 
організації; Управління персоналом;  
Управління інноваціями; Стратегічне 
управління; Менеджмент; Логістика, 
Адміністративний менеджмент) 

 Методологія наукових досліджень з 
основами інтелектуальної власності 

 Управління діяльністю кооперативів (основи 
кооперації) 

 Управління інноваційною діяльністю та 
конкурентоспроможністю підприємства 

 Управління змінами, ризиками та 
економічною безпекою 

 Корпоративне управління та управління 
організаційною культурою 

 Ділова етика та соціальна відповідальність 
бізнесу 

 Керівник адміністративних служб 
(соціоніка) 

 Формування системи HR-менеджменту 
підприємства 

 Діджиталізація виробничих процесів 
підприємств АПК 

 Використання CRM в операційній 
діяльності підприємства 

 Управління бізнес Start-up проектами 
 

Хто такий менеджер? 
Професія менеджера є високооплачуваною у 

всьому світі. Формулою прориву у бізнесі є 

створення комфортних умов як в середині 

організації, так і для клієнтів. Комфортно 

працювати з тими людьми, які вміють приймати 

рішення. Сучасний менеджер – це високо-

кваліфікований керівник підприємства або його 

структурного підрозділу, логіка мислення якого 

дає змогу: 

 добре орієнтуватися у ринкових 

відносинах та ринковій ситуації; 

 розробляти оперативні, тактичні та 

стратегічні плани діяльності підприємства; 

 критично осмислювати проблемні 

ситуації та приймати комплекс ефективних 

управлінських рішень; 

 організовувати комплекс виробничих та 

управлінських процесів; 

 формулювати та реалізовувати основні 

цілі менеджменту тощо. 

 
Чому навчатись менеджменту 

саме у нас? 
«Менеджмент» - спеціальність, що поза часом і 

завжди у тренді. Особливо актуально на 

сьогодні вміти ефективно управляти 

підприємствами у сфері агробізнесу – найбільш 

ризиковій і найважливішій сфері економіки 

України. Розмаїття форм і масштабів організації 

виробництва – від маленьких ферм до 

безкрайніх холдингів – диктують широкий 

перелік вимог щодо умінь і навичок 

майбутнього спеціаліста у сфері управління. 

Той, хто опанував менеджмент у аграрній 

сфері – «універсальний солдат» і бажаний 

працівник на керівних посадах у найкращих 

вітчизняних і світових компаніях.   
 

Переваги навчання. Як навчаємо ми? 
Навчальні програми та умови навчання 

адаптовані таким чином, щоб підготувати 

майбутніх фахівців до ролі лідерів у сучасному 

бізнес-середовищі та суспільстві, а саме 

навчити брати на себе відповідальність, 

критично мислити та приймати важливі 

рішення: 

 професійна підготовка спеціалістів 

починається вже з першого курсу (сучасні 

освітні програми, індивідуальний підхід  

висококваліфікованих викладачів до навчання 

студентів, що використовують світовий досвід);  

«Менеджмент» – сучасна спеціальність 
економічного спрямування, що поєднує у 
собі спеціальні знання, уміння та практичні 
навички щодо успішного управління 
підприємством або його структурним 
підрозділом. 


