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НАША місія 
– готувати професійних управлінців нової якості – лідерів, які 

досконало володіють сучасними управлінськими технологіями 

та здатні забезпечувати економічне зростання підприємств і 

організацій, переймаються інтересами людей та піклуються 

про природне довкілля. 



ЯКЩО ВИ ПРАГНЕТЕ БУТИ: 

 
· 

УПРАВЛІНЦЕМ 

який керує людьми, організовує їх 

роботу; 

 

· 

ЛІДЕРОМ 

авторитетним, харизматичним 

професіоналом, який веде за собою 

колектив; 

 

· 

СТРАТЕГОМ 

який генерує ідеї, розробляє цілі та 

способи їх досягнення; 

 

· 

ПРОФЕСІОНАЛОМ У СФЕРІ 

ЕКОНОМІКИ І МАРКЕТИНГУ 

здатним підняти рейтинг своєї компанії, 

збільшити її доходи та прибутки; 

 

· 

ЕНЕРГІЙНИМ І 

КОММУНІКАБЕЛЬНИМ 

ПРАКТИКОМ 

організованим, стрес стійким, здатним 

домовлятися та вирішувати проблеми 

 

. 

ВАМ НЕОБХІДНО ОТРИМАТИ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “МЕНЕДЖМЕНТ” 
 

Одеський державний аграрний університет – простір необмежених можливостей! 



Чому саме менеджмент в Одеському державному аграрному 

університеті? 
Наш пріоритет – висока якість навчання. Студентам 
пропонуються новітні теоретичні та прикладні розробки у 
сфері менеджменту, маркетингу, логістики, 
зовнішньоекономічної діяльності; актуальна інформація 
щодо механізмів державного регулювання бізнесу; 
передовий вітчизняний та світовий досвід, кваліфіковані 
консультації та творча співпраця в науково-дослідній 
роботі. Якість знань зі спеціальності «менеджмент» 
підтверджують здобутки студентів, які щорічно отримують 
найвищі нагороди на всеукраїнських предметних 
олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. 

 

Інноваційні навчальні технології. В навчальному процесі 
використовуються комплексні ситуаційні завдання, ділові 
ігри, Case-study, сучасне програмне забезпечення та 
мультимедійне обладнання, здійснюється розробка бізнес- 
планів та інвестиційних проектів. Навчитися працювати в 
команді, приймати рішення і досягати результату, 
опановувати нові види діяльності, креативно розв’язувати 
завдання, працювати над собою – це лише малий перелік 
прикладних навичок, які формуються у студентів 
спеціальності «менеджмент». 

 

Системні та гнучкі освітні програми та навчальні 
плани з переліком дисциплін, що забезпечують глибокі 
економічні та загальні бізнес-знання, формують 
управлінські компетентності та адаптовані до вимог ринку 
праці. 

 

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, організація дня факультету та дня менеджера, 
розвиток творчих здібностей, участь в соціальних проектах, 
відвідування театрів і музеїв, організація екскурсій, 
спортивних змагань та інших форм змістовного відпочинку 
студентів. 

Активна співпраця з роботодавцями та ґрунтовна 
практична підготовка. У студентів є можливість 
постійно відвідувати майстер-класи з керівниками та 
іншими топ-менеджерами, які діляться своїм досвідом та 
розкривають перспективи працевлаштування в 
різноманітних підприємствах і організаціях. Обов’язковою 
складовою освітніх програм підготовки фахівців за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» є практична підготовка, 
яка здійснюється у формі виробничих та навчальних 
практик. 

 

Формування навичок «soft skills» – особистісних якостей, 
завдячуючи яким можна: успішно взаємодіяти в колективі, 
швидко адаптуватися до нових умов, вміти аналізувати та 
критично мислити, вміти переконувати та домовлятися, 
вміти презентувати та виступати публічно, розуміти та 
використовувати невербальні елементи комунікації, мати 
позитивне світосприйняття та прагнення до розвитку. 

 

Понад 50 років досвіду підготовки управлінців 
кафедрою менеджменту. Високопрофесійна команда 
викладачів кафедри менеджменту включає фахівців, які 
мають наукові ступені та вчені звання, значний практичний 
та науково-педагогічний досвід, що дозволяє забезпечувати 
високий рівень викладання та ефективне керування 
науковою роботою аспірантів і студентів. Викладачі 
кафедри менеджменту підвищують свою професійну 
майстерність, беруть участь в різноманітних тренінгах та 
семінарах, проходять стажування в зарубіжних 
університетах. 

 

Можливість отримання вищої освіти чотирьох рівнів. 
Спеціальність 073 «менеджмент» ліцензована за освітніми 
рівнями: початковий рівень (короткий цикл) - ступінь 
«молодший бакалавр»; перший – ступінь «бакалавр»; 
другий – ступінь «магістр»; третій – ступінь «доктор 
філософії». Здобувачі освітніх ступенів отримують 
дипломи європейського зразка. 
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Початковий 

рівень 

(короткий 

цикл) - 

ступінь 

«молодший 

бакалавр» 

 
Перший 

рівень - 

ступінь 

“бакалавр” 

 
Другий 

рівень - 

ступінь 

“магістр” 

 

Третій 

рівень - 

ступінь 

“доктор 

філософії ” 



Одеський державний аграрний університет 

надає можливість: 
 
 

• міжнародної та національної академічної 
мобільності – навчатися, викладати, 
стажуватися чи проводити наукову діяльність 
в іншому закладі вищої освіти або науковій 
установі в Україні та за її межами; 

 

• перезарахування отриманих кредитів на 
основі Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту 
навчальних програм; 

• проходження практики в підприємствах 
та організаціях України; 

• здійснювати публікації статей у фахових 
виданнях; 

• приймати участь у наукових 
конференціях, семінарах, конгресах; 

• приймати участь в олімпіадах, конкурсах 
студентських наукових робіт; 

• навчатися в аудиторіях з мультимедійним 
обладнанням та в комп’ютерних класах; 

• користуватися ресурсами бібліотеки: 
фонд навчальної та наукової літератури, 
періодичні видання, читальна зала, сайт 
бібліотеки, електронний каталог, 
інституційний репозитарій, пошукова 
інтернет-платформа Web of Science, Scopus та 
ScienceDirect; 

 
• користуватися об’єктами соціальної 
інфраструктури: гуртожиток, спортивна зала, 
спортивний майданчик, студентська 
поліклініка, пункти харчування. 



ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ 

«МЕНЕДЖМЕНТ БІЗНЕС- ОРГАНІЗАЦІЙ » 

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР 

 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент бізнес-організацій» 

початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти спрямована на забезпечення 

системної фахової підготовки молодших бакалаврів менеджменту, які 

володіють теоретичними знаннями, практичними навичками та вміннями, 

мотивовані до гармонійного особистісного розвитку, діють соціально 

відповідально та здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері управління бізнес-організаціями. 



120 кредитів ЄКТС 

1 роки 10 місяців 
 

 





Для кого ця програма ? 

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР 

Ця програма для тих, хто хоче стати: 
 

• менеджерами підприємств, установ, організацій 
та їх підрозділів; 
• фахівцями з ефективності підприємництва; 
• організатором з постачання; 
• організатором із збуту; 
• інспектором з кадрів; 
• організатором з персоналу; 
• фахівцем з найму робочої сили; 
• помічником керівника підприємства (установи, 
організації); 
• помічником керівника виробничого підрозділу; 
• помічник керівника малого підприємства без 
апарату управління; 
• організатором власного бізнесу; 
• фахівцем-аналітиком з дослідження товарного 
ринку; 
• адміністратором; 
• інші управлінські посади. 

 
Ця програма для тих, хто хоче вміти : 

• аналізувати діяльність бізнес-організацій, 
виявляти проблеми та обґрунтовувати методи їх 
вирішення; 
• раціонально використовувати ресурсний 
потенціал підприємства; 
• застосовувати методи мотивації та оплати праці; 
• приймати та реалізовувати управлінські 
рішення; 
• організовувати управлінську діяльність, 
розподіляти і делегувати повноваження в 
структурі апарату управління організацією; 
• використовувати сучасні інформаційні і 
комунікаційні технології для розв’язання 
професійних завдань; 
• демонструвати навички командної роботи, 
лідерства для налагодження комунікації у 
професійній діяльності; 
• планувати, аналізувати, контролювати й 
оцінювати власну роботу і роботу інших осіб у 
професійній діяльності. 



 



Які дисципліни будете вивчати? 

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР БАКАЛАВР 
 

Дисципліни загальної підготовки 

 
• Історія та культура України 

· Українська мова 

(за проф. спрямуванням) 

• Іноземна мова 

(за проф. спрямуванням) 

• Вища математика 

(зі змістовим модулем «Теорія 

ймовірностей і математична 

статистика») 

• Інформаційні системи та технології 

• Політична економія 

• Мікро- та макроекономіка 

• Психологія 

Дисципліни фахової підготовки 

• Вступ до фаху 

• Теорія організації 

• Офіс-менеджмент 

• Організаційна поведінка 

• Тайм менеджмент та 

міжособистісні комунікації 

• Менеджмент 

• Управління підприємницькою 

діяльністю 

• Статистика 

• Господарське та трудове право 

• Управління бізнес-процесами 

• Соціальна відповідальність бізнесу 

• Економіка та фінанси підприємства 

• Навчальна практика 

«Вступ до фаху» 

• Виробнича практика менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дисципліни вільного вибору 

 Кваліфікаційний іспит 

Дисципліни загальної підготовки 

 
• Філософія 
• Іноземна мова 
• Вища математика 
• Статистика 
• Інформаційні системи та технології 
• Політична економія 
• Макроекономіка 
• Мікроекономіка 
• Етика ділового спілкування 
• Психологія 
• Теорія ймовірностей і математична 
статистика 

 

 

Дисципліни фахової підготовки 

• Вступ до фаху 
• Теорія організації 
• Організаційна поведінка 
• Менеджмент 
• Операційний менеджмент 
• Управління персоналом 
• Інвестиційний менеджмент 
• Стратегічний менеджмент 
• Управління інноваціями 
• Математичне моделювання 
економічних процесів 
• Маркетинг 
• Економіка і фінанси підприємства 
• Соціальна відповідальність бізнесу 
• Фінанси, гроші та кредит 
• Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства 
• Бухгалтерський облік 
• Право 
• Державне та регіональне 
управління 
• Міжнародна економіка 
• Менеджмент стартап-проектів 
• Логістика 
• Навчальна практика 
«Вступ до фаху» 
• Навчальна практика 
з менеджменту та маркетингу 
• Міждисциплінарний тренінг-курс 
«Прийняття управлінських рішень» 
• Виробнича практика за фахом 

 
Дисципліни вільного вибору 

 

 

Підготовка і захист 

кваліфікаційної роботи 





Який диплом отримаєте? 

Після закінчення програми «Менеджмент бізнес-організацій» початкового рівня 

(короткий цикл) вищої освіти Ви отримаєте: 

 

Ступінь вищої освіти – молодший бакалавр 

 

Освітню кваліфікацію  – молодший бакалавр менеджменту 

 

Спеціальність – 073 Менеджмент 

 

 

 


