КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ
ПІДПРИЄМСТВА

Магістерська
програма

Агробізнес

Гарант програми:
докт. екон. наук, професор кафедри
економіки та фінансів підприємства
БОГМА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Агробізнес
ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ:
Навики з управління аграрним
бізнесом:
Управління аграрним бізнесом,
планування його розвитку
Організація та провадження
агробізнесу
Управління, аналіз, трансформація
бізнес-процесів і проектів в агробізнесі
Управління змінами, інноваціями та
ризиками в агробізнесі
Експертні навики:

Розуміння міжнародних аспектів бізнесу
в аграрній сфері
Використання технологій big data в
реаліях українського агробізнесу
Оцінювання конюнктури ринків та
здійснення трейдингової діяльності

ХТО ТИ В
МАЙБУТНЬОМУ?
ВЛАСНИК АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
КЕРІВНИК АГРАРНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
ТОП МЕНЕЖЕР АГРОХОЛДИНГУ
КЕРІВНИК ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
ПІДРОЗДІЛУ АГРОХОЛИНГУ
ЕКОНОМІСТ-АНАЛІТИК
АГРОТРЕЙДЕР

Конкурентні переваги програми:
• перша

в Україні освітня програма з акцентом на міжнародну
компоненту;
• узагальнення
передового практичного досвіду провідних
вітчизняних й закордонних агрохолдингів;
• долучення представників аграрного бізнесу до визначення
переліку начальних дисциплін та участь представників агробізнесу
у розробці робочої програми кожної навчальної дисципліни;
• залучення до проведення лекцій, тренінгів, майстер-класів,
відкритих занять представників агробізнесу;
• застосування інноваційних технологій навчання: розв’язок кейсів з
практики аграрних підприємств, виконання індивідуальних і
групових проектів за даними підприємств агробізнесу, участь у
реалізації бізнес-проектів на підприємствах аграрного сектору;
• проходження практики в провідних агрохолдингах, які є
потенційними роботодавцями;
• стартап клуб, інкубаційна програма для започаткування власної
справи

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ ОСНОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

1. Бізнес-інжиніринг агарних підприємств
(поглиблений курс)
2. Фінансовий менеджмент
3. Міжнародне аграрне право
4. Міжнародне технічне регулювання
5. Управління ризиками в агробізнесі
6. Технології аналізу даних в агробізнесі

№

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

1

Антикризове управління
підприємством

13

Стратегічне управління

2

Внутрішній аудит

14

Трансфертне ціноутворення

3

Дослідження та регулювання
споживчого ринку
Економічна діагностика
підприємства

15

Управління змінами

16

Управління інноваціями

4
5

Інвестиційний менеджмент

17

Фінансові технології в бізнесі

6

Методологія і організація наукових
досліджень
Міжнародні організації в аграрній
сфері
Облік і фінансова звітність за
міжнародними стандартами

18

Управління конкурентоспроможністю
підприємства

19

Управління ланцюгами постачання

20

Договірне право

9

Соціальна відповідальність бізнесу

21

Інструментальні засоби бізнес-аналітики

10

Проектне фінансування

22

Хмарні та GRID-технології

11

Психологія управління
Безпека інформаційних систем та
мереж

23

Альтернативні способи вирішення спорів

24

Дипломатичний та діловий протокол та
етикет

7
8

12

ДАТИ та ВАРТІСТЬ
Реєстрація для складання єдиного вступного
фахового випробування з іноземної мови (ЄВІ)
Проведення ЄВІ
Реєстрація та робота електронних кабінетів
ПРИЙОМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАЯВ
- основний етап
- на вакантні місця

з 11 травня до 03 червня
30 червня
з 01 липня до 30 вересня

з 14 липня до 23 липня
до 26 листопада (денна та заочна ф/н)

Проведення вступного іспиту з фаху з 19 липня до 30 липня (основний етап)
до 7 серпня (бюджет)

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

до 12 серпня (контракт - основний етап)

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ (2020 РІК)

Денна форма навчання

РАЗОМ 47 300 грн.,
у т.ч. 15 000 грн. перший семестр

Заочна форма навчання

-

