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МЕНЕДЖМЕНТ – МИСТЕЦТВО ДОСЯГАТИ УСПІХУ ! 

Менеджмент це наука та мистецтво досягати успіху ! Професія менеджера
– одна з найцікавіших та найактуальніших в умовах ринкової економіки, бо 
такий фахівець поєднує базові знання з економіки з управлінською 
практикою, володіє методами планування, координації, мотивації та 
контролю, здатний забезпечити досягнення стратегічних та тактичних цілей 
організації в мінливих умовах ринкового середовища. В процесі навчання у 
студентів – майбутніх менеджерів формується харизма успішного керівника, 
з’являються навички управлінської діяльності, що дозволяє побудувати 
власну кар’єру в підприємствах різних секторів економіки, наукових 
установах, органах державного управління тощо. 

 

 
Менеджмент, як вид професійної діяльності, передбачає визначення та 

досягнення соціально-економічних цілей організацій шляхом використання 
системи управлінських методів та інструментів.  

Фахівець з менеджменту підготовлений до рішення таких професійних 
завдань: 

 системний аналіз діяльності організації, виявлення проблем та 
обґрунтування методів їх вирішення, 

 розробка стратегічних напрямів розвитку організації, забезпечення її 
конкурентоспроможності; 

 генерування підприємницьких ідей  та управління проектами, 
 раціональне використання ресурсного потенціалу підприємства; 
 розробка ефективних систем мотивації та оплати праці; 
 забезпечення прийняття та реалізації управлінських рішень; 
 організація управлінської діяльності, уміння розподіляти і делегувати 

повноваження в структурі апарата управління організацією;  
 застосування сучасних інформаційних систем і технологій в 

управлінській діяльності, 
 проведення науково-дослідницької діяльності. 

 



ІНВЕСТУЙ В СВОЄ МАЙБУТНЄ ! 
 

Менеджер – це актуальна, високодохідна та універсальна професія. В 
будь-якій фірмі, незалежно від галузі є керівники, менеджери. Тому навчання 
в аграрному університеті відкриває можливості для працевлаштування не 
лише в аграрних фірмах, але і в промислових, торговельних, логістичних 
компаніях,  банках, державних установах. Випускники спеціальності з 
легкістю знаходять роботу,  або реалізовують проекти розвитку власного 
бізнесу. 

За даними  журналу FORBES у 2015 році зарплата топ – менеджерів в 
секторі агрокомпаній України складала: 
 
Генеральний директор 980 000   –  6300 000 грн. в рік  
Операційний директор 700 000  –   2500 000 грн. в рік  
Директор із виробництва  600 000    –  2000 000 грн. в рік  
Комерційний директор 600 000    –  2500 000 грн. в рік  
Фінансовий директор 880 000    –  3600 000 грн. в рік  
Директор із корпоративних комунікацій  960 000    –  1800 000 грн. в рік  
Директор із роботи з персоналом  480 000    –  1800 000 грн. в рік  
Директор юридичного департаменту 480 000    –  2400 000 грн. в рік  

Джерело:  http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1401549-rejting-zarplat-2015 
 
Дипломований фахівець з менеджменту може працювати  на посадах: 

 керівників та заступників керівників підприємств, установ, відділень, філій;  
 керівника проектів та програм; 
 керівників виробничих підрозділів (дільниць, цехів,  майстерень, бригад, 
ферм); 
 головних та провідних спеціалістів відділів (економічного, маркетингового,  
фінансового, адміністративного, кадрового, транспортно-експедиційного, 
матеріально-технічного постачання, збуту, комерційного); 
 менеджера зі збуту; менеджера з матеріально-технічного постачання; 
 начальник відділу кадрів, HR менеджера; 
 менеджера з логістики;  
 менеджера зовнішньоекономічної діяльності; 
 головних та провідних спеціалістів різних категорій в органах державної 
влади та місцевого самоврядування; 
 наукового співробітника в науково-дослідних установах; 
 викладача вищого навчального закладу;  
 економіста; адміністратора; 
 експерта, консультанта з питань менеджменту;  
 організатора власного бізнесу. 

 



ДОРОЖНЯ КАРТА НАВЧАННЯ 

 Кафедра менеджменту готує фахівців у сфері менеджменту за 
освітніми рівнями: 
 

 
 
 
 
 

 

ОСНОВНІ ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Бакалаври (4 роки навчання) 

 Теорія організації 
 Менеджмент 
 Адміністративний   

менеджмент 
 Операційний менеджмент 
 Аграрний менеджмент 
 Управління персоналом 
 Організація праці 

менеджера 
 Логістика 
 Маркетинг 
 Рекламний менеджмент 
 Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства 
 Управління інноваціями 
 Управління витратами і 

контролінг  

 Державне та регіональне 
управління 

 Фінанси, гроші та кредит 
 Економіка підприємства 
 Бухгалтерський облік 
 Податкова система 
 Правознавство 
 Господарське та трудове 

право 
 Аналіз господарської 

діяльності 
 Інформаційні системи в 

менеджменті 
 Електронна комерція 
 Закупівлі і торги

Магістри ( 1 рік 4 місяці) 

 Стратегічне управління 
 Публічне адміністрування 
 Менеджмент організацій 
 Корпоративне управління 
 Фінансовий менеджмент 
 Комунікації в менеджменті 
 Управління проектами та 

змінами 

 Управління якістю 
 Управління маркетингом 
 Психологія управління 
 Методологія наукових 

досліджень 
 Іноземна мова за 

професійним спрямуванням

перший рівень - 
ступінь 

«бакалавр» 

другий рівень - 
ступінь 

«магістр» 
 
 

третій рівень - 
ступінь 
«доктор 

філософії» 
 
циальные 
дисциплины 



 
НАШ ПРІОРИТЕТ – ВИСОКА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ ! 

 
Пріоритетним напрямком підготовки спеціалістів з менеджменту є 

забезпечення високого рівня викладання дисциплін. Студентам 
пропонуються новітні науково-теоретичні та прикладні розробки у сфері 
менеджменту та маркетингу; актуальна інформація щодо механізмів 
державного регулювання бізнесу; передовий вітчизняний та світовий досвід; 
кваліфіковані консультації та творча співпраця в науково-дослідній роботі. 
Навчитися працювати в команді, приймати рішення і досягати результату, 
опановувати нові види діяльності, креативно розв’язувати завдання, 
працювати над собою – це лише малий перелік того, чому навчають студентів 
спеціальності «менеджмент». В навчальному процесі використовуються 
комплексні ситуаційні завдання, ділові ігри, Case-study, розробка бізнес-
планів та інвестиційних проектів, сучасне програмне забезпечення для 
проведення контролю знань.  

Якість знань зі спеціальності «менеджмент» підтверджують здобутки 
наших студентів, які отримують найвищі нагороди на всеукраїнських  
предметних олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. 

В березні 2017 року за результатами участі у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка  студентка 6 курсу 
спеціальності «Менеджмент» Деде Тетяна Георгієвна посіла почесне ІІ місце 
з науковою роботою на тему «Організаційно-економічний механізм 
формування та розвитку обслуговуючого кооперативу у вівчарстві малих 
форм господарювання Тарутинського району Одеської області». 

 

 
Нагородження Деде Т.Г. 

 



Студентка 5 курсу спеціальності «менеджмент» Карагяур Фаїна 
Леонідівна здобула І місце на Всеукраїнському студентському конкурсі 
інноваційних проектів «Аграрна молодь та інновації», організованому 
в  Сумському національному аграрному університеті спільно з Державною 
установою «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» 
Міністерства освіти і науки України з проектом «Створення антикризової ради 
громадських організацій Арцизького району Одеської області з питань 
сільського господарства». 
 

 
Виступ та нагородження Карагяур Ф.Л. 

 
За результатами участі у Всеукраїнському конкурсі  студентських 

наукових проектів «Агро 2018» студентка 6 курсу спеціальності 
«Менеджмент» Павленко-Дідур Кристина Сергіївна здобула перемогу за 
презентацію проекту «Створення комплексу зеленого туризму «Лісова 
садиба» та нагороджена сертифікатом на відвідування 
сільськогосподарської виставки, яка відбудеться у лютому 2018 року в Італії 
(м. Верона).  

 



За результатами участі в конференціях студентка 3 курсу спеціальності 
«Менеджмент» Щетина Тетяна Миколаївна посіла ІІІ місце на ХVIІІ 
Всеукраїнській щорічній студентській науково-практичній  конференції за 
міжнародною участю: «Сучасний менеджмент : моделі, стратегії,технології» 
в Одеському регіональному інституті державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України з доповіддю 
«Формування товарної політики підприємства».   

 
 

Студентка Щетина Т.М.  з дипломом переможця та учасники конференції в 
ОРІДУ НАДУ 

 
Під керівництвом викладачів кафедри менеджменту у 2016-2017 

навчальному році здобуто 2 перемоги на Всеукраїнських конкурсах 
студентських робіт та 3 перемоги на Всеукраїнських студентських олімпіадах, 
було підготовлено 28 доповідей на студентські науково-практичні 
конференції, які проходили в Одеському державному аграрному університеті 
(10 доповідей), Одеській національній академії харчових технологій (5 
доповідей), Одеському регіональному інституті державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України (8 
доповідей), Міжнародному гуманітарному університеті (2 доповіді).  

 

 
 



 
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ВЕДЕ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ ! 

 
Обов’язковою компонентною складовою освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент» є практична підготовка, 
яка здійснюється у формі виробничих та навчальних практик, а також виїзних 
практичних занять на підприємствах. 

 

 
 
Студенти Щетина Тетяна та Трофімова Марія доповідають результати 

маркетингових досліджень в АФ «Евріка» ТОВ 
 
 

 
В цеху з виробництва грибів в АФ «Евріка» ТОВ 



 
 
 

 
 

 
На виробничих дільницях ПАТ «Мирний» та СТОВ «Факел» Біляївського району Одеської 

області 
 

Важлива роль в надбанні практичних навичок відводиться ситуаційним 
завданням та  діловим іграм. Кафедрою менеджменту за підтримки Одеської 
обласної сільськогосподарська дорадчої служби «Центр розвитку села» в рамках 
реалізації Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва спільно з 
Ізраїльським центром міжнародного співробітництва MASHAV 
організована  бізнес-гра  FreshBiz. 
 

 
 

Студенти спеціальності менеджмент під час ділової гри 
 

 
Викладачі кафедри менеджменту підвищують свою професійну 

майстерність, беруть участь в різноманітних тренінгах та семінарах, проходять 
стажування в зарубіжних університетах.  

 



 
 
 
Доценти кафедри менеджменту Дідур Г.І. та Смирнова Н.В. взяли участь в освітньому 

проекті «Школа з англійської мови + стажування в аграрній сфері», який проходив в м. 
Гуйттінен, Фінляндія.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ВИПУСКНИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ» - НАША ГОРДІСТЬ ! 

 
Здобуття спеціальності «менеджмент і 

адміністрування» надає широке коло 
можливостей в подальшому працевлаштуванні. 
Завдяки знанням, що отримані в університеті, з 
легкістю зміг влаштуватися на роботу в сфері 
транспортної логістики, а після –  економістом з 
фінансової роботи у велику відому компанію. 
Всього можна досягти, головне мати бажання, а 
університет в цьому допоможе. 
 
Дідур Олексій, заступник начальника 
фінансового відділу компанії "Нова лінія", м. 
Одеса. Випускник 2016 року. 

 
Навчання за спеціальністю «Менеджмент» стало 

першим етапом в моїй діловій кар’єрі. Я отримав теоретичні 
знання та практичні навички щодо організації власного бізнесу 
та управління створеним підприємством. Це дало мені змогу 
налагодити з діловими партнерами власний бізнес в сфері 
виробництва та реалізації жіночого одягу, де зараз успішно 
здійснюю керівництво діяльністю фабрики та магазинів.   

Бажаю теперішнім та майбутнім студентам рідного 
факультету цінувати свій час! Ці 5 років – найбільш багаті на 
емоції та спогади. 

Калуцький Євген, топ-менеджер "Reel Textil" 
SAN.TIC.LTD.STI.  Турція.  

Випускник 2015 року. 
 

 
 
 

 
 Професія менеджера надзвичайно цікава і 

перспективна. В моїй роботі особлива підготовка  важлива у 
сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, митно-
тарифного регулювання експортно-імпортних операцій, а також 
знання англійської мови. Вдячна університету за ґрунтовну 
підготовку зі спеціальності 

Спірко Христина, менеджер з закупівлі продукції 
сільськогосподарських культур, міжнародна експортна 
компанія «SUDIMA INTERNATIONAL PTE LTD ("Пайн Хаус 
ЛТД")», м. Одеса. 

Випускниця 2016 року. 
 
 
 
 

 
 



Я працюю в банку, В мої обов'язки входить залучення 
клієнтів на депозити, кредити та поточне обслуговування 
клієнтів при зверненні до відділення банку. Знайти роботу було 
легко, так як я отримала достатньо популярну та потрібну 
професію, і всі знання мені стали в пригоді. Я задоволена 
своєю освітою та спеціальністю «Менеджмент», яку обрала, її 
якість дійсно дає свої плоди. Зрозуміла я це, стикаючись з 
різними ситуаціями в житті та на роботі. Спеціальність 
«Менеджмент» є багатогранною та певним фундаментом в 
житті. Нас навчали добре організовувати та планувати всій 
робочий час, знаходити спільну мову з людьми, попереджувати 
і улагоджувати конфлікти , приймати обґрунтовані рішення, 
розвиватись і підвищувати свою професійну кваліфікацію. В 
подальшому не планую зупинятись, а працювати над собою і 
досягати поставлених цілей. Як нас навчали, вдало 
сформульована ціль це запорука успіху! 

Платова (Лавренюк) Вікторія, спеціаліст з 
обслуговування фізичних осіб  ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ. Випускниця 2015 року. 

 
 
 
 

Під час навчання за спеціальністю «менеджмент» освоїв 
навики та вміння оперувати інформацією, аналізувати її та 
приймати необхідні рішення. Навчився орієнтуватися в 
економіці та менеджменті (планування, організація, управління 
людськими та матеріальними ресурсами). Розвинув аналітичні 
здібності. 

Професія дала змогу працювати на керівній посаді в 
органах місцевого самоврядування та на державній службі. 

 
Лученко Сергій, начальник відділу аналітики та 

маркетингу компанії ТОВ "Конкорд Комодітіз". 
Зернотрейдингова компанія, представництво в Україні 
компанії Trigon Gulf FZCO (зі штаб - квартирою в Дубаї, 
Об'єднані Арабські Емірати). 

Випускник 2007 року. 
 

 

 

 



 

ЯСКРАВЕ ТА НЕЗАБУТНЄ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ ! 

Студенти спеціальності менеджмент приймають активну участь в 
суспільному житті факультету та університету: проведення заходів, присвячених 
визначним подіям в історії розвитку держави, участь в художній самодіяльності 
(конкурс кураторів, день факультету, день відкритих дверей, день кафедри), 
відвідування театрів і музеїв, організація екскурсій, спортивних змагань та інших 
форм змістовного відпочинку студентів. 
 

 

Тиждень здоров'я приніс студентам перемоги та яскраві враження 
 

Професійне свято – міжнародний День менеджера  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конкурсі «Міс ОДАУ» студентка спеціальності «менеджмент» Наумова Анастасія 

отримала титул «Міс Інтернет-голосування» 

 

Стен-газету підготували переможці конкурсу кураторів  – Найда Ірина 
Станіславівна та її група 

 

 



ОДЕСА – ПЕРЛИНА БІЛЯ МОРЯ! 
У Вас є прекрасна нагода жити і вчитися в Одесі – в унікальному місті, де 

можна знайти себе в будь-якій сфері – від торгівлі і туризму до науки та  сучасних 
комп’ютерних технологій. Одеський  колорит, архітектурні шедеври, неповторні 
історичні пам’ятки,  відпочинок біля моря   надихають оптимізмом та  створюють 
прекрасний настрій. 

 

 
Види Одеси 

 

 



КОНТАКТИ 
Одеський державний аграрний університет 

Приймальна комісія:  
65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13, 1 поверх, кабінет 104. 
телефон:+38 (048) 785-10-43 ; +38 (048) 722-27-28     
сайт:  osau.edu.ua 

 
Кафедра менеджменту:  
тел. (048)734-88-29 
Електронна адреса: kafedra_men@rambler.ru 
 
 
 
 

 
 

 
 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

«073 МЕНЕДЖМЕНТ»  
ДО ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА 

БАЖАЄМО УСПІХІВ !  
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