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№ 18532 від 06.11.2006 р. Програмне забез-
печення лабораторії дає змогу у режимі 
реального часу працювати на діючих елек-
тронних майданчиках вітчизняних та сві-
тових бірж. На базі лабораторії кафедри 
перепідготовлено з видачею сертифікатів 
120 брокерів-практиків, які здійснюють 
торгівлю на біржах сільськогосподарською 
продукцією.

Наказом Міністерства аграрної політи-
ки України № 292 від 13.06.06 р., а також 
наказом НАУ від 30.06.2006 р. № 431 та  
№ 532 від 30.08.2006 р., на базі кафедри 
біржової діяльності було відкрито спеціа-
лізацію «Біржова діяльність на аграрному 
ринку» для студентів спеціальності 
«Економіка підприємства». У 2006 р. для 
студентів магістратури спеціальності 
«Фінанси і кредит» також запровадили 
магістерську програму «Біржова діяль-
ність на фондовому ринку». 

З 2015 р. кафедра є базовою для підготов-
ки магістрів з нової спеціальності «Біржова 
діяльність». 

Кафедра координує роботу з розвитку 
біржового ринку в Україні, бере участь у 
підготовці проектів Законів України щодо 
функціонування біржового товарного та 
фондового ринків. Результати наукових 

розробок кафедри впроваджені на багатьох 
біржах країни.

Напрями наукової діяльності кафедри:
– організація і функціонування біржового 

товарного ринку;
– торгівля біржовими інструментами на 

сільськогосподарську продукцію;
– хеджування ризиків на аграрному ринку;
– аналіз і прогнозування біржової кон’юнк-

тури;
– організаційно-економічний механізм 

біржової торгівлі фінансовими інстру-
ментами.
Нині на кафедрі працює 9 науково-педа-

гогічних працівників, з них 2 професори,  
6 доцентів, асистент.

На кафедрі підготовлено 15 монографій, 
180 наукових фахових статей, у т.ч. у міжна-
родних закордонних виданнях – 28, випус-
кається фаховий журнал «Моніторинг бір-
жового ринку», а також здійснюється вико-
нання ініціативної науково-дослідної тема-
тики «Організаційно-економічний меха-
нізм розвитку ринкових відносин в Україні» 
(№ державної реєстрації 0113U000043), 
результати якої активно впроваджуються у 
навчальний процес.

Колектив кафедри біржової діяльності з магістрами спеціаль-
ності «Біржова діяльність», 2015 рік

Практичне заняття з дисципліни «Біржовий фондовий ринок» 
зі студентами ОС «Магістр» спеціальності «Біржова діяль-
ність», який проводиться у навчально-науковій-виробничій 
лабораторії, 2016 рік

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кімн. 507–509.
Тел.: (044) 527-81-31. 
E-mail: exchange@nubip.edu.ua
Website: http://nubip.edu.ua/birga



К
афедру бухгалтерського обліку і аудиту 
виокремили з кафедри економіки та 
організації сільського господарства в 

1959 р. ЇЇ фундатором-організатором і пер-
шим завідувачем став доцент Рогаченко С. М.

За період свого існування кафедру очо-
лювали доктори економічних наук, профе-
сори: Малишев І. В. (1961–1978 рр.); дійсний 
член академії природничих наук Російської 
Федерації, член-кореспондент Міжнародної 
академії аграрної освіти, заслужений праців-
ник освіти України Кірейцев Г. Г. (1978– 
1994 рр.); Сук Л. К. (1994–1998 рр.); 
Шатковська Л. С. (1998–2004 рр.); Олійник С. О. 
(2004–2007 рр.); Ярошинський В. М. (2007–
2009 рр.), Калюга Є. В. (2009–2014 рр.), 
Камінська Т. Г.  (2014–2015 рр.). 

Нині кафедру очолює доктор економіч-
них наук, професор, заслужений економіст 
України Є. В. Калюга.

Основною метою кафедри є органічне 
поєднання навчально-методичної та науко-
вої діяльності професорсько-викладацького 

складу шляхом підготовки висококваліфіко-
ваних та конкурентоспроможних кадрів для 
роботи на підприємствах, в установах та 
організаціях всіх форм власності і господа-
рювання; органах державної влади, фінансо-
вих, банківських установах, контролюючих і 
фіскальних органах. 
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Завідувач кафедри Калюга Євгенія Василівна,  
д.е.н., професор, Заслужений економіст України

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, 2016 рік
1-й ряд (зліва-направо) – професор Сук П. Л.; ст. викладач Германчук Г. О.; доцент Слєсар Т. М.; професор Сук Л. К.;  
доцент Колеснікова О. М.; доцент Мельянкова Л. В.;
2-й ряд – доцент Венгерук Н. П.; доцент Мельниченко І. В.; доцент Ганяйло О. М.; доцент Тивончук С. В.;  
професор Калюга Є. В.; доцент Шевчук К. В.; доцент Боярова О. А.; доцент Дерев`янко С. І.;
3-й ряд – доцент Гуренко Т. О.; доцент Литвиненко В. С.; доцент Макода С. Л.; доцент Ярошинський В. М.;  
доцент Кузик Н. П.; ст. викладач Миськів Л. П.; ст. викладач Криворот О. Г.
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Основні завдання кафедри :
– організація та проведення навчально-ме-

тодичної, наукової і виховної роботи зі 
студентами денної, заочної та дистанцій-
ної форм навчання;

– проведення актуальних наукових дослі-
джень з пріоритетних напрямів бухгал-
терського обліку, аудиту, оподаткування 
діяльності суб’єктів аграрного сектору 
економіки та впровадження отриманих 
результатів у практичну діяльність і 
навчальний процес;

– організація навчально-виховного проце-
су, спрямованого на підготовку висо-
кокваліфікованих фахівців;

– підготовка і видання навчальної, наукової, 
навчально-методичної літератури з бух-
галтерського обліку, аудиту та оподатку-
вання; 

– організація перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації НПП.
Основними напрямами науково-дослідної 

роботи кафедри є виконання фундаменталь-
них, пошукових і прикладних досліджень за 
темою «Бухгалтерський облік, контроль та ана-
ліз в умовах міжнародної економічної інтегра-
ції», а саме: у сфері агропромислового, матері-
ального виробництв, банківських установах, 
державному секторі економіки.

У межах виконання науково-дослідних 
робіт викладачі брали безпосередню 
участь в опрацюванні та кінцевому редагу-
ванні проектів положень (стандартів) бух-
галтерського обліку в державному секторі: 
122 «Нематеріальні активи», 124 «Доходи», 
126 «Оренда», 127 «Зменшення корисності 
активів», 136 «Біологічні активи», які побу-
довані на основі IPSAS із урахуванням IMF 
GFSM 2001. 

Постійно проводяться спільні заходи з 
Федерацією професійних бухгалтерів та 
аудиторів України, видавництвом газети 
«Все про бухгалтерський облік», ННЦ 
«Інститут аграрної економіки» України, 
ДННУ «Академія фінансового управління»

На кафедрі працюють 4 професори, док-
тори економічних наук, 16 доцентів, канди-
датів економічних наук, старший викладач, 
кандидат економічних наук, 4 старших 
викладачі, асистент. 

Викладачі кафедри активно співпрацю-
ють у напрямі дослідження та впровадження 
інформаційних систем в обліку з провідни-
ми розробниками програмного забезпечен-
ня: «1С: Підприємство», «Парус», «Медок» та 
іншими.

Спільно з фірмою «Ін-Агро» (м. Черкаси) 
розроблено конфігурацію програми «1С: 
Підприємство 8, облік для бюджетних уста-
нов України сільськогосподарського спря-
мування», в якій поєднано облік бюджетних 
установ та виробничих сільськогосподар-
ських підприємств. Розроблена програма є 
єдиним інноваційним продуктом на ринку 
для використання в бюджетних установах, 
які здійснюють виробництво (переробку, 
реалізацію) сільськогосподарської продук-
ції господарств: Міністерства аграрної полі-
тики і продовольства, Міністерства оборо-
ни України, Пенітенціарної служби України, 
Академії аграрних наук України, навчаль-
них закладів України. 

Проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної 
конференції «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз  
в управлінні господарською діяльністю та оподаткуванням 
підприємств» (12 травня 2016 р.), м. Київ, НУБіП України

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кімн. 618.
Тел.: (044) 527-80-06 
E-mail: book-keep_chair@nubip.edu.ua
Website: http://nubip.edu.ua/node/12374



К
афедра статистики та економічного 
аналізу веде відлік своєї історії з 1904 р., 
коли на сільськогосподарському відді-

ленні Київського політехнічного інституту 
було створено кафедру сільськогосподар-
ської економії і статистики. Пройшовши 
різні організаційні перетворення, у 1973 р. 
утворилася кафедра статистики та еконо-
мічного аналізу. 

До 1975 р. кафедру очолював академік, д.е.н., 
професор Юрчишин В. В.; 1975–1989 рр. – 
відомий економіст-статистик, к.е.н., доцент 
Степаненко М. В.; з 1989 р. економіст-аналітик, 
д.е.н., професор Савчук В. К.

Основні цілі й завдання кафедри у забез-
печенні фундаментальної підготовки фахів-
ців у сфері моніторингу, збору, опрацювання 
та аналізу соціально-еколого-економічної 
інформації для розробки управлінських 
рішень і прогнозування стратегії розвитку 
підприємств аграрної сфери з урахуванням 
фінансово-господарських ризиків у різних 
видах економічної діяльності та ієрархічних 
рівнях управління.

Нині кафедра статистики та економічного 
аналізу здійснює навчальний процес на різ-
них факультетах та ННІ університету, готую-
чи фахівців зі спеціальностей «Економіка», 
«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська 
діяльність та страхування» ОС «Бакалавр» і 
«Магістр» для різних галузей національної 
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Завідувач кафедри Савчук Василь Кирилович,  
д.е.н., професор, Заслужений працівник освіти України, 
Заслужений професор НУБіП України 

Колектив кафедри статистики та економічного аналізу, 2016 р.
Перший ряд (зліва направо): ст. викладач Гузь М. М., доцент Симоненко О. І, професор Савчук В. К., доцент Микицей Т. Д., 
доцент Шиш А. М.
Другий ряд: доцент Куць Т. В., доцент Чухліб А. В., доцент Макарчук О. Г., доцент Музиченко А. О., асистент Воляк Л. Р., 
доцент Кінєва Т. С., доцент Краєвський В. М., асистент Рябенко Л. М.
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економіки. У зв’язку з ускладненням управлін-
ня в умовах невизначеності та збільшення 
ризиковості господарювання кафедра готує 
магістрів за програмою «Стратегічний облік 
та бізнес-соціальна аналітика». 

Наукові дослідження кафедри:
– розробка методології економічного ана-

лізу діяльності підприємств аграрної 
сфери та впровадження в них ефектив-
них механізмів трансформації в конку-
рентоспроможні ринкові структури; 

– управління використанням і відтворен-
ням біологічного потенціалу України: 
економічний вимір, аналіз, прогноз;

–  формування аналітико-прогнозної сис-
теми управління стратегічним розвитком 
підприємств аграрної сфери;

– розробка системи управління конкуренто-
спроможністю сільськогосподарської про-
дукції;

– формування обліково-інформаційних 
систем управління національним багат-
ством України.
Кафедра активно займається підготовкою 

аспірантів і докторантів. Після 1995 року 
захищено 1 докторську та 24 кандидатські 
дисертації. 

Останніми роками педагогічний колектив 
видав 5 підручників і навчальних посібників, 7 
монографій, понад 100 наукових статей та 30 
науково-методичних розробок і рекомендацій. 

На кафедрі функціонує навчально-науко-
ва лабораторія «Біоеконометрики і дейта-
майнінгу».

Науково-педагогічний колектив кафедри: 
професор, доктор економічних наук;  
10 доцентів, кандидатів економічних наук; 
старший викладач, кандидат економічних 
наук; старший викладач; асистент, кандидат 
економічних наук; 2 асистенти, докторант, 
аспірант.

Секційне засідання 69-ї науково-практичної студентської кон-
ференції  «Стратегія розвитку аграрного сектору економіки 
України в умовах євроінтеграційних процесів», 2015 рік

Учасники лекції «Перевірка статистичних гіпотез», прочита-
ної професором Університету штату Огайо (США) Стенлі 
Томпсоном, 2015 рік

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кімн. 602–605.
Тел.: (044) 527-82-36.
E-mail: statistics_chair@nubip.edu.ua
Website: http://nubip.edu.ua/node/1132



К
афедра «Фінансів» створювалася на базі 
науковців відділу фінансів і кредиту 
«Інституту аграрної економіки» 

Національної академії аграрних наук 
України та професорсько-викладацького 
складу кафедри бухгалтерського обліку 
Національного аграрного університету 
(тепер НУБіП України). Цим було забезпече-
но інтеграцію науки і навчання, поєднання 
наукового й навчального процесів. 
Висококваліфіковані спеціалісти науко-
во-дослідного інституту подавали наукові 
розробки студентам університету і збагачу-
вали їх знання найновішими результатами 
досліджень. У свою чергу, професорсько-ви-
кладацький склад університету багато часу 
присвячував науковій діяльності.

Першим завідувачем кафедри став дирек-
тор Інституту аграрної економіки НААН, 
академік НААН, д.е.н., професор Саблук П. Т.

За роки існування кафедри її очолювали: 
академік НААН України, д.е.н., професор 
Дем’яненко Микола Янович (1994–2000 рр.), 

к.е.н., доцент Карасик Ольга Михайлівна (2000–
2007 рр.), д.е.н., професор Мартиненко Василь 
Петрович (2007–2012 рр.), д.е.н., професор, 
Худолій Любов Михайлівна (2012–2014 рр.).

З вересня 2015 р. кафедру очолює д.е.н., 
професор Дaвиденко Надія Миколаївна, яка є 
автором понад 200 наукових і навчально-ме-
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Завідувач кафедри Давиденко Надія Миколаївна,  
д.е.н., професор 

Колектив кафедри фінансів, 2016 рік
Перший ряд (зліва направо): ст. лаборант Здоренко А. В., доцент Буряк А. В., ст. викладач Євенко Т. І., доцент Титарчук І. М., 
доцент Дробот Н. М.
Другий ряд: доцент Скрипник Г. О., доцент Негода Ю. В., доцент Олійник Л. А., професор Давиденко Н. М.,  
доцент Данилевська-Жугунісова О. Є., професор Зеліско І. М.
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тодичних праць. Її основними науковими 
інтересами є корпоративні фінанси та фінан-
сова безпека в агробізнесі. 

Основною метою кафедри є органічне 
поєднання навчально-методичної та науко-
вої діяльності професорсько-викладацького 
складу шляхом підготовки висококваліфіко-
ваних та конкурентоспроможних фахівців 
освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр» за 
спеціальністю «Фінанси, банківської справи 
та страхування» для роботи на підприєм-
ствах, в установах та організаціях всіх форм 
власності і господарювання; органах дер-
жавної влади, фінансових, банківських уста-
новах, контролюючих і фіскальних органах.

Завданням кафедри є навчально-мето-
дична і науково-дослідна робота в галузі 
корпоративного фінансового менеджмен-
ту, бюджетного менеджменту, державних та 
міжнародних фінансів для підготовки 
фінансового менеджера, який може здійс-
нювати аналіз вихідних даних, виявляти 
тенденції, що склалися, і пропонує нові 
схеми роботи, які дають змогу одержати 
максимальні прибутки. 

Напрями наукових досліджень: фінансова 
безпека підприємств аграрної сфери; фінан-
сова санація підприємств; фінансові ресурси 
аграрних компаній; фінансові ризики бан-
ківських установ при кредитуванні аграр-
них компаній; інвестиційне забезпечення 
АПК; процеси бюджетотворення та управ-
ління державними фінансами; місцеві та 
сільські бюджети тощо.

Нинішній склад кафедри: 2 професори, док-
тори економічних наук, 8 доцентів, кандидатів 
економічних наук, 1 старший викладач, канди-
дат економічних наук, старший лаборант. 

Професорсько-викладацький склад кафе-
дри «Фінансів» веде широкомасштабні й 
ґрунтовні наукові дослідження щодо вдоско-
налення фінансово-кредитного механізму, 
інвестиційного та фінансового забезпечен-
ня розвитку аграрного сектору, бюджетного 
фінансування, антикризового фінансового 
управління, розвитку ринку цінних паперів в 
аграрному секторі. 

Кафедра має науково-дослідну лаборато-
рію, веде науково-дослідну роботу в студент-
ському гуртку «Фінансовий аналітик»

Випуск студентів ОС «Магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінансова аналітика у сфері бізнесу», 2015 рік

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кімн. 501
Тел.: (044) 527-85-50
E-mail: finance@nubip.edu.ua
Website: http://nubip.edu.ua/node/12375



К
афедру податкової та страхової справи 
було створено у листопаді 2000 р. на 
базі кафедри фінансів та кредиту. У 

лютому 2015 р. кафедра перейменована на 
кафедру «Оподаткування і страхування». 

 У різний час кафедрою завідували: д.е.н., 
професор, член-кореспондент НААН, 
Відмінник освіти України Лайко П. А.; к.е.н., 
доцент Долженко І. І., з 2011 р. –д.е.н., профе-
сор, Відмінник освіти України Худолій Л.М. 
Худолій Любов Михайлівна є  автором 200 
наукових і навчально–методичних праць, 
серед яких 15 монографій, 8 навчальних 
посібників, статті і авторські свідоцтва на 
твір. Вона є відомим фахівцем з формування 
механізмів оподаткування доходів фізичних 
осіб, розробки фінансових механізмів роз-
витку сільського господарства і підприємств 
харчової промисловості. 

Основна мета кафедри – підготовка висо-
кокваліфікованих конкурентоспроможних 
фахівців для роботи в органах державної 
фіскальної служби та її територіальних орга-
нах, в органах соціального страхування,  в 
страхових, аудиторських, консалтингових  
компаніях та в  аграрних підприємствах.

Основні завдання кафедри – організація 
навчальної, науково-методичної та культур-
но-виховної роботи з підготовки бакалаврів 
і магістрів зі спеціальностей «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування», «Облік і опо-
даткування», які б відповідали професійним, 
організаторським і людським стандартам 
якості. Для розвитку інноваційних здібнос-
тей та ініціативності, посилення їх конку-
рентних позицій на ринку праці студен-
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Завідувач кафедри Худолій Любов Михайлівна  
д.е.н, професор, Відмінник освіти України

Колектив кафедри оподаткування і страхування, 2016 рік
Перший ряд (зліва на право): асистент Файчук О. В., доцент Мамчур Р. М., профессор Худолій Л. М., доцент Мрачковська Н. К., 
доцент Кириченко А. В., асистент Гаркуша С. Г.. 
Другий ряд: доцент Фурса А. В., ст. лаборант Омелянюк М.  О., доцент Березовська Л. О., доцент Лемішко О. О.,  
доцент Долженко І. І., асистент Шевченко Н. Ю., доцент Лабенко О. М.
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ти-дипломники кафедри залучаються до 
участі у міжвузівських олімпіадах і до науко-
во-дослідної роботи кафедри, працюють у 
науковому гуртку «Актуальні проблеми роз-
витку фінансових відносин».

Основними напрямами науково-дослід-
ної роботи кафедри є:
– розвиток податкової системи України;
– формування механізмів фінансового 

забезпечення державних цільових про-
грам; 

– розробка фінансово-економічного 
механізму ефективного функціону-
вання аграрних підприємств у нових 
умовах оподаткування;

– розвиток ринку страхових послуг для 
аграрного сектору; 

– управління податковими зобов’язаннями 
сільськогосподарських товаровиробників;

– банківське кредитування інноваційних 
проектів у агровиробництві.
Кафедра активно займається підготовкою 

висококваліфікованих  наукових кадрів: за 
період функціонування кафедри  захищено 
1 докторську та 23 кандидатські дисертації. 

За останні 15 років педагогічний колектив 
видав 54  навчальних посібники, 94 моногра-
фії, понад 300 наукових статей та 129 науко-
во-методичних розробок і рекомендацій. 

Протягом  останніх трьох  років кафедра 
була організатором  міжнародних науко-
во-практичних конференцій, присвячених  
удосконаленню механізмів фінансування аграр-
ного сектора України, учасниками  яких були 
українські,  польські, чеські вчені-економісти. 

На даний час колектив кафедри оподатку-
вання і страхування представлений 12 
викладачами, з яких: 1 професор, 8 доцентів, 
1 старший викладач, 2 асистенти.

Проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічний механізм ефективного функціонування 
аграрних підприємств» (1–2 жовтня 2015 року) м. Київ, НУБіП України

Девіз кафедри: Вчити і навчатися із задоволенням

Лекцію із дисципліни «Фінанси»студентам 2 курсу читає  
професор Худолій Л. М.                   

Семінарське заняття із дисципліни  «Страхування»проводить 
доцент Мамчур Р. М.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, 
навчальний корпус № 10, кімн. 502, 515.
Тел.: (044) 527-87-59
E-mail: tax_chair@nubip.edu.ua 
Website: http://nubip.edu.ua/node/1139



К
афедру банківської справи було ство-
рено в 1998 р. з метою підготовки 
фахівців та підвищення рівня наукових 

досліджень у банківській галузі. 
Першим завідувачем кафедри був к.е.н., 

доцент Степан Іванович Кручок (1998– 
2007 рр.) – видатний вчений у галузі аграрної 
економіки, фінансів і бухгалтерського обліку. 
За його участю було розроблено значну кіль-
кість нормативно-правових актів, зокрема 
він брав участь у розробці Земельного кодек-
су, законопроектів «Про оцінку земель», «Про 
іпотеку», «Про Фонд земель державної влас-
ності», «Про іпотечні облігації», «Про фінан-
сову гарантійну компанію агропромислово-
го комплексу», «Про Державну аграрну іпо-
течну установу», «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обме-
жень», «Про Гарантійний фонд Державного 
реєстру», «Про використання державних 
земель з метою забезпечення випуску іпо-
течних цінних паперів», «Про кооперативні 
банки» тощо.

У 2007 р. кафедру банківської справи було 
об’єднано з кафедрою фінансів, але згідно з 

наказом ректора НУБіП України від 1 грудня 
2015 р. виокремлений статус кафедри було 
поновлено у зв’язку з адаптацією змісту під-
готовки майбутніх фахівців за спеціальніс-
тю «Фінанси, банківська справа та страху-
вання». Доцільність відновлення статусу 
кафедри пов’язана з тим, що банки та інші 
фінансові корпорації, які спеціалізуються на 
фінансових послугах чи допоміжній фінан-

Економічний факультет

Кафедра банківської справи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  35

Завідувач кафедри Олійник Олена Олександрівна,  
д.е.н., доцент 

На фото (зліва на право): доцент Жарікова О. Б., ст. лаборант Толкова Л. Х., доцент Ващик М. С., ст. викладач Муравський О. А.,  
зав.кафедрою Олійник О. О., доцент Калівошко О. М., доцент Аврамчук Л. А., ст. викладач Бронін О. В., доцент Костюк В. А.
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совій діяльності, відповідно до визнаної у 
світі уніфікації інституційних секторів роз-
глядаються окремо як основні суб’єкти 
фінансової системи і мають суттєву специ-
фіку функціонування, яка потребує особли-
вих підходів до навчання та наукового 
осмислення.

На сьогодні кафедру очолює д.е.н., доц. 
Олена Олександрівна Олійник.

Головна мета діяльності кафедри – підго-
товка висококваліфікованих фахівців з бан-
ківської справи та фінансового ринку, які 
були б конкурентними на ринку праці, ово-
лодівши знаннями та компетенціями відпо-
відно до загальновизнаних вітчизняних і 
міжнародних стандартів вищої школи.

Напрями наукових досліджень:
– підвищення ефективності діяльності бан-

ків щодо обслуговування потреб сільсько-
господарських товаровиробників;

– розвиток фінансово-кредитної системи 
аграрного сектору економіки України;

– удосконалення механізмів іпотечного 
кредитування в аграрному секторі еконо-
міки та методів експертного оцінювання 
предметів іпотеки;

– актуальні питання розвитку фінансового 
ринку, інфраструктури фінансового 
ринку;

– розроблення інноваційних моделей мікро-
фінансування сільського господарства;

– виявлення шляхів подолання негативно-
го впливу раціонування кредиту для дріб-
них фермерських господарств та домо-
господарств у сільській місцевості;

– інструменти та методи державного регу-
лювання діяльності фінансових установ, 
що обслуговують аграрний сектор еконо-
міки України.
На кафедрі працює 8 науково-педагогічних 

працівників: доцент, доктор економічних наук; 
5 доцентів, кандидатів економічних наук;  
2 старших викладачі, кандидатів економічних 
наук; старший лаборант; 2 аспіранти.

Зустріч представника ОТП банку зі студентами економічного 
факультету, 2016 рік

Відкрита лекція представника Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб для студентів економічного факультету, 2016 рік

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: : 03041, Україна, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус №10, кімн. 516.
Тел.: (044) 527-88-90
E-mail: banking_chair@nubip.edu.ua
Website: http://nubip.edu.ua/node/18501



К
афедру вищої математики започаткова-
но у 1954 р., коли відбувалося злиття 
Київського сільськогосподарського та 

Українського лісогосподарського інститутів і 
на їх базі утворилася Українська сільськогоспо-
дарська академія. Ще раніше в Київському сіль-
ськогосподарському інституті, починаючи з 
1922 р. до 1928 р., математику викладали фахів-
ці кафедри технічних наук. А вже в 1928 р. було 
утворено кафедру фізики та математики. 
Водночас, до структури Київського лісогоспо-
дарського  інституту від самого початку його 
заснування в 1930 р. входила кафедра матема-
тики і теоретичної механіки.

До історичних здобутків кафедри вищої 
математики, перш за все, належить педаго-
гічно-наукова діяльність академіка Михайла 
Пилиповича Кравчука (з 1922 р. до 1933 р. 
працював у стінах КСГІ), який увійшов до 
історії світової математичної науки як уза-
гальнювач ортогональних многочленів, 
відомих нині, як «многочлени Кравчука». 
Серед визначних доробків академіка 

Кравчука М. П. провідне місце також нале-
жить розробці україномовної математичної 
термінології та створеному курсу вищої мате-
матики безпосередньо для сільськогосподар-
ських навчальних закладів. З 2010 р. кафедра 
носить ім’я видатного математика сучасності, 
академіка Кравчука М. П.

Економічний факультет

Кафедра вищої математики 
імені академіка М. П. Кравчука
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Завідувач кафедри Іванова Юлія Ігорівна, к.ф.-м.н, доцент 

Колектив кафедри вищої математики, 2016 рік
Перший ряд (зліва направо): ст. викладач Цюпій Т. І., доцент Іванова Ю. І., доцент Дібрівна Е. І., доцент Артемчук Л. М. 
Другий ряд: доцент Слюсаренко В. Г., ст. викладач Савчук С. Г., професор Легеза В. П., ст. викладач Ружило М. Я.,  
ст. лабарант Гречушнікова О. В.
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З моменту заснування і до 2006 р. кафедру 
вищої математики очолювали професори 
Сікорський Ю. О., Кравчук М. П., доценти 
Езрохі І. А., Долгов М. М., професор Суліма І. М., 
доцент Слюсаренко В. Г. У 2006 р. керівником 
кафедри стала к.ф.-м.н., доцентІванова Ю. І.

У звязку зі структурними змінами в НУБіП 
України, кафедра в 2015 р. увійшла до складу 
економічного факультету.

Основною метою роботи кафедри є 
формування особистості студентів, розви-
ток їх інтелекту та здібностей до логічного 
та алгоритмічного мислення, оволодіння 
основами математичного апарату, необхід-
ного для розв’язання теоретичних і прак-
тичних задач економіки. Викладачі праг-
нуть навчити студентів самостійно вивчати 
наукову літературу з математики і застосо-
вувати її; підвищити загальний рівень мате-
матичної культури; розвинути вміння скла-
дати математичні моделі тих чи інших еко-
номічних і технологічних процесів та 
виробити навики математичного дослі-
дження прикладних задач, користуватись 
методами опрацювання й аналізу одержа-
них результатів.

Поставлені перед вищою школою завдан-
ня щодо підготовки студентів до праці й 
життя в умовах сучасної економіки потребу-
ють формування особистості, готової до 
активної участі у науково-технічному і соці-
альному прогресі, конкурентоспроможного 
фахівця. Основним видом діяльності для 
студентів є навчання, тому кафедра вищої 
математики бачить своє завдання в організа-
ції та виконанні на високому рiвнi навчаль-
ної, науково-методичної та органiзацiй-
но-виховної роботи зi студентами, у підви-
щенні їх активності в процесі навчання. 
Наша мета – підготовка висококваліфікова-

них фахiвцiв у галузі сiльського господар-
ства, якi повиннi органiчно поєднувати 
високу загальноосвiтню пiдготовку з глибо-
кими теоретичними й фаховими знаннями, 
бути глибоко ерудованими з питань свiтової 
та нацiональної культури, iндивiдуальної та 
колективної професiйної діяльності, а також 
громадської роботи.

Основними напрямами науково-дослід-
ної роботи кафедри є:
– дослідження динамічної поведінки вібро-

захисних систем із котковими гасниками;
– дослідження пов’язані з розрахунком 

напружено-деформівного стану пологих 
оболонок під дією різних видів наванта-
ження;

– дослідження в області механіки деформо-
ваного твердого тіла – некласичні моделі 
теорії неоднорідних оболонкових струк-
тур, чисельні методи розв’язку динаміч-
них задач теорії оболонок і пластин;

– дослідження в галузі методики викладан-
ня вищої математики для студентів еко-
номічних та агробіологічних спеціаль-
ностей;

– удосконалення  математичної підготовки 
студентів аграрних ВНЗ.
Результатами наукової і методичної робо-

ти є видання навчальних посібників «Вища 
математика» (частина І і ІІ), збірника задач з 
вищої математики. Розроблено і видано цикл 
лекцій з основних розділів вищої математи-
ки, методичні вказівки до виконання типових 
розрахунків та індивідуальних завдань для 
очної та заочної форми навчання.

Низка статей співробітників кафедри 
надрукована у Міжнародних журналах, 
Наукових збірниках НУБіП, Віснику 
Київського Національного університету 
та ін.

На сьогодні кафедра вищої математики  
ім. Кравчука М. П. представлена 10 викладача-
ми, з яких 2 професори (Легеза В. П., Яко- 
вець В. П.), 3 доценти (Іванова Ю. І., Слюсарен- 
ко В. Г., Артемчук Л. М.), 3 старші викладачі  
(Ружило М. Я., Савчук С. Г., Цюпій Т. І.).

Іспит з Вищої математики, 2016 рік

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, 
навчальний корпус №1, кімн. № 23, 24, 19
Тел.: 527-87-37, 537-82-29
E-mail: math@nubip.edu.ua
Website: http://nubip.edu.ua/node/2544



Е
кономічний факультет НУБіП України з 
року в рік розширює напрямки своєї 
міжнародної діяльності. Широкі міжна-

родні контакти з навчальними та науковими 
закладами США, країн Європейського союзу, 
Вишеградської четвірки та СНД створюють 
передумови для участі у міждержавних про-
грамах, конференціях, проведення спільних 
проектів, симпозіумів, «круглих столів», нав-
чання та стажування студентів і викладачів у 
багатьох провідних університетах, наукових 
центрах цих країн. Адаптовано навчальні 
плани і програми, за якими здійснюється 
підготовка спеціалістів економічного про-
філю до провідних університетів світу, в тому 
числі таких як Вагенінген (Нідерланди),  
ім. Гумбольдта (Німеччина), Гент (Бельгія). 

Основні напрямки міжнародної діяльно-
сті економічного факультету:
- програми довго- і короткострокового 

стажування для викладачів; навчання та 

Економічний факультет

Міжнародна діяльність
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Переможниця студентської наукової конференції «Let 
science bring us together» («Нехай наука об’єднає нас») під 
егідою Вишеградської Асоціації Університетів серед студен-
тів ОС «Бакалавр» Паранюк Уляна, Угорщина (26.11.2014 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Біоресурси планети та біобезпека навколишнього середовища: проблеми та 
перспективи», м. Київ (6.11.2013 )
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Міжнародна діяльність

програми обміну студентів в університе-
тах-партнерах (за програмою Erasmus 
Mundus Alrakis2 Action 2, програмою 
ЮНЕСКО (країни ЄС), Faculty Exchange 
Program - FEP), Міжнародна програма 
досліджень у сільському господарстві 
спонсорована сім’єю Воскобів  (США),  
в рамках Європейської програми мобіль-
ності «Erasmus+» та «Польський Erasmus 
для України»; 

- навчання студентів нашого факультету в 
рамках бакалаврських та магістерських 
програм (Чеський університет наук про 
життя, м. Прага, Чехія; Словацький аграр-
ний університет, м. Нітра, Словаччина; 
Варшавський університет наук про життя, 
м. Варшава, Польща);

- активізація міжнародної діяльності з 
визнання та видачі подвійних дипломів та 
підписання угод про співпрацю (форму-
вання спільних програм підготовки магі-

стрів за подвійними дипломами з 
Варшавським університетом наук про 
життя (WULS-SGGW) (2016 р.) та в рамках 
співпраці з університетами країн 
Вишеградської четвірки (V4) щодо нав-
чання студентів, стажування викладачів та 
реалізації наукових програм; 2014 р. – 
підписано угоду про співробітництво в 
галузі науки, освіти та досліджень з 
Приморським університетом (м. Копер, 
Словенія) терміном на 5 років.

- лекції професорів з іноземних універси-
тетів для студентів і викладачів на запро-
шення керівництва факультету;

- участь викладачів, аспірантів і студентів 
факультету у воркшопах, семінарах, кон-
ференціях та тренінгах за кордоном та в 
НУБіП України;

- виробнича практика студенів факультету 
за кордоном (Данія, Швейцарія, Німеччина, 
Франція, США, Норвегія та ін.).

Зустріч учасників програми обміну Faculty Exchange Programs, 
США (2015 р.)

VUA General Meeting 2016 Szent Istvan University, Godollo, 
Hungary (18-20.09.2016)


