
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України 

від 23 листопада 2016 року (протокол № 5) щодо звіту декана економічного факультету, 

д.е.н., професора Діброви Анатолія Дмитровича про навчально-виховну та наукову 

роботу економічного факультету в процесі реалізації Програми розвитку 

університету «Голосіївська ініціатива - 2020» на 2016 рік. 
 

Заслухавши та обговоривши звіт декана економічного факультету Діброви А.Д. 

«Про навчально-виховну та наукову роботу економічного факультету в процесі реалізації 

заходів Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2020» на 2016 рік», 

Вчена рада Університету відзначає, що організація роботи на факультеті проводиться 

згідно положень Закону України «Про вищу освіту», рішень Вченої ради Університету, 

Положень про організацію освітнього процесу в НУБіП України, рішень вченої ради 

факультету.  

1. Навчальна та методична робота спрямовані на підвищення якості навчального 

процесу, удосконалення існуючих і розробку нових навчальних програм підготовки 

фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр», адаптованих до попиту на 

вітчизняному і міжнародному ринках праці та вимог до фахівців. Розроблені навчальні 

плани усіх напрямів і спеціальностей підготовки фахівців з урахуванням вимог МОН 

України щодо навантаження НПП (до 600 годин), а також положення, що регламентують 

проведення освітньої діяльності на факультеті.  

На сьогодні до складу економічного факультету входять 11 кафедр, які забезпечують 

підготовку фахівців ОС «Бакалавр» за 3 напрямами (спеціальностями) та ОС «Магістр» за 

6 спеціальностями. Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим 

професорсько-викладацьким складом, який нараховує 2 академіки, 1 член-кореспондент 

НААН України, 20 професорів (докторів наук), 88 доцентів (кандидатів наук), 20 старших 

викладачів і 14 асистентів.  

Станом на 01.10.2016 р. контингент студентів економічного факультету складає 

2140 осіб, у тому числі на програмах підготовки бакалаврів 1416 студентів, магістрів – 724. 

На денній формі навчання – 1207 студентів, на заочній – 933 студента, на контрактній 

основі навчається 1014 студентів (47,4%).  

За результатами літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р. показник абсолютної 

успішності студентів денної форми навчання склав 99%, показник якості навчання – 50%, 

відраховано – 13 студентів (1,1%).  

На кафедрах факультету функціонують 6 лабораторії, у т.ч. 1 навчальна, 2 

навчально-наукових, 2 навчально-науково-виробничих, 1 навчально-виробнича. Спільно із 

Страховою компанією «ВІП-КАПІТАЛ» планується відкриття навчально-наукової 

лабораторії «Страхова студія». 

За факультетом закріплено 7 комп’ютерних класів та розміщено 118 комп’ютерів, з 

яких 53% до 3 років, 24% від 4 до 6 років та 23% старші 6 років й потребують заміни. 

Вперше в Україні спільно з Нацфінкомпослуг здійснюється підготовка аварійних 

комісарів для сільського господарства. На початку листопада 2016 р. успішно проведено 

первинну акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності «Біржова 

діяльність» та «Прикладна економіка».  

Науково-педагогічні працівники факультету активно співпрацюють з 

відокремленими підрозділами Університету, які здійснюють підготовку молодших 

спеціалістів за спеціальностями «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», 



«Фінанси і кредит», «Оціночна діяльність», випускники яких продовжують навчання за 

спеціальністю.  

Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості 

практичної підготовки укладено договір про стратегічне партнерство факультету з 

компаніями «Бейкер Тіллі Україна», ПАТ «ОТП Банк», «МЦФЕР-Україна», «Амако 

Україна», ДП «Атлантик Фармз», Державною фіскальною службою України, Державною 

фінансовою інспекцією України, ДННУ «Академія фінансового управління», Страховою 

компанією «ВІП-КАПІТАЛ». Протягом цього року науково-педагогічним колективом 

спільно з факультетом інформаційних технологій та Центром сертифікованого навчання 

1С «Проком» відкрито навчальну лабораторію «Центр компетенцій 1 С», де студенти 

мають можливість поглибити практичні навички з використання ліцензованих програмних 

продуктів. 

З січня по жовтень 2016 р. професорсько-викладацьким складом факультету видано 

3 підручники, у т.ч. 1 англійською мовою, 15 навчальних посібників, 14 монографій, 137 

методичних розробок. 

Науково-педагогічні працівники факультету регулярно проходять курси 

 підвищення кваліфікації. Зокрема, НПП кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в червні 

2016 р. пройшли курси підвищення кваліфікації по програмі «1С: Підприємство 8.2»; НПП 

кафедри банківської справи - курси з «Автоматизованої банківської системи» (АБС Б2) на 

базі компанії CS в Київському; НПП кафедри фінансів - стажування у державних органах 

влади та у приватних підприємницьких структурах. Кафедра статистики та економічного 

аналізу спільно з ННІ післядипломної освіти провели підвищення кваліфікації керівників і 

спеціалістів центрального апарату Держгеокадастру України.  

Активізовано участь студентів у наукових заходах та олімпіадах. Зокрема, 2 місце на 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з «Бухгалтерського обліку аналізу 

та аудиту» зайняла Модла Катерина. У Всеукраїнській студентській олімпіаді 2015-2016 

н.р. 2 місце з напряму підготовки «Облік і аудит» зайняла Тищенко Світлана та 3 місце з 

дисципліни «Економіка природокористування» - Наконечна Наталія.  

2. Науково-інноваційна робота. За звітний період обсяг фінансування НДР склав 

625,4 тис. грн, що становить 5,1 тис. грн на 1 НПП проти 28,1 по університету. 

Реалізується міжнародний проект «Розвиток молочарських кооперативів» 

(акад. Терещенко В.К., доц. Ткачук В.А.), а також «Проект розвитку зерносховищ та 

сільськогосподарських кооперативів України» (2013-2018 рр.) (доц. Ткачук В.А.).  

На факультеті за 4 науковими спеціальностями здійснюється підготовка 43 

аспірантів, з яких 17 – денна форма навчання, 11 – контрактники і 2 докторанти. 

Функціонує 2 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. 

Ефективність підготовки аспірантів на факультеті за 2014-2016 рр. складає 51,2%. 

Протягом 2015-2016 н.р. ліцензовано підготовку PhD за спеціальностями  

«Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та здійснено перший набір в 

аспірантуру.  

Протягом поточного навчального року на базі факультету проведено 3 міжнародні 

науково-практичні конференції. Протягом звітного періоду проведено 2 круглих столи: 

«Фінанси аграрного сектору: криза інвестування виробництва» та спільно з факультетом 

землевпорядкування «Земельна реформа в Україні: суспільно-політичні та економічні 

очікування». 

Активно працює студентське наукове товариство. Студенти беруть участь в 

наукових гуртках при кафедрах, конкурсах, олімпіадах, публікують свої наукові роботи, 

визначаються переможці в різних номінаціях. Зокрема, студентський науковий гурток 

«Банківське обслуговування в АПК» визнано одним з переможців фестивалю студентської 



науки – 2016. Команда магістрів економічного факультету зайняла друге місце на 

фінальному етапі гри «Аграрно-політичні дебати». На факультеті щорічно проводяться 

науково-практичні конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, друкуються 

збірники наукових праць.  

3. Міжнародна діяльність. Протягом 2015-2016 н.р. науково-педагогічні 

працівники факультету та студенти взяли участь у 35 міжнародних наукових та науково-

практичних конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах.  

За звітний період укладено Угоду про подвійні дипломи з факультетом економічних 

наук Варшавського університету наук про життя. Щороку викладачі проходять стажування 

в університетах США та ЄС. 8 викладачів факультету пройшли стажування за програмою 

Ерасмум+ в університетах країн ЄС. Протягом 2015-2016 н.р. на базі економічного 

факультету проведено також підвищення кваліфікації  викладачів з навчальної дисципліни 

«Економіка виробництва: теоретичний та прикладний аналіз» за участю проф. Міхаеля 

Грінгса та доктора Олександра Перехожука (Лейбніц Інститут, м. Галле, ФРН).  

На факультеті сформовано англомовні групи на всіх курсах та спеціальностях, за 

виключенням спеціалізація «Економіка підприємства» ОС Магістр. В середньому майже 

третина дисциплін від загальної кількості на факультеті викладається англійською мовою.  

Цього року 14 студентів факультету навчається на відповідних програмах у 

зарубіжних університетах, 19 іноземних студентів навчається на факультеті. В 2016 р. 136 

студентів факультету пройшли практичне стажування за кордоном.  

4. Виховна робота на факультеті спрямована на виховання студентів у кращих 

традиціях національної та світової культури, соціальної зрілої, фізично здорової людини, 

підготовленої до життя і діяльності у сучасних умовах. На факультеті діє студентське 

самоврядування, інститут наставників, розроблено та реалізується річний план культурно-

виховної і спортивно-масової робіт; створено сприятливе середовище для розкриття 

таланту кожного студента в різних художніх колективах кафедри культурології, клубах за 

інтересами, що функціонують в гуртожитку. Наставниками груп організовуються місцеві та 

виїзні екскурсії для знайомства з пам’ятниками архітектури, проводиться відвідування 

музеїв, картинних галерей, виставок. За результатами участі у щорічному фестивалі 

«Голосіївська весна» колектив факультету посів 3 місце. Спортивні і культурні заходи 

проводяться безпосередньо і в гуртожитку №10, де для студентів є тренажерна зала.  

5. Матеріально-технічна база та соціально-побутові умови студентів. На 

економічному факультеті здійснюється система заходів щодо поліпшення матеріально-

технічної бази навчання. Зокрема, в 2016 р. факультетом разом з адміністрацією 

університету за рахунок благодійних коштів капітально відремонтовано ауд. 228. 

Проведено також косметичний ремонт ще в 12 аудиторіях. Протягом останніх 2-х років усі 

лекційні та переважна більшість семінарських аудиторій оснащено мультимедійним 

обладнанням.  

З метою економії електроенергії факультетом закуплено та встановлено LAD-лампи 

в 12 аудиторіях. Наразі здійснюється закупівля LAD-ламп для лекційної аудиторії №511. У 

гуртожитку №10 в 2016 р. здійснено капітальний ремонт місць загального користування, 

замінено газові плити, пофарбовано стіни тощо. Створено спеціально обладнані 

приміщення для студентської організації.  

Силами студентської будівельно-ремонтної бригади за рахунок позабюджетних 

коштів і благодійних внесків здійснено капітальний ремонт 7 кімнат в гурт. №10 для 

студентів-першокурсників, відремонтовано читальний зал на 60 осіб. Співробітники і 

студенти факультету брали активну участь у заходах з благоустрою й озеленення 

території, закріпленої за факультетом, на суботниках з відбудови корпусу №3. 

 



У той же час Вчена рада звертає увагу на те, що у роботі колективу економічного 

факультету є значні недоліки та існують невикористані резерви, мають місце проблеми, що 

пов’язані: 

 з певною втратою іміджу факультету, скороченням набору на 1 курс за 

держзамовленням в порівнянні з плановими показниками на 77 осіб (58%), що 

пояснюється як змінами умов прийому, а також недостатньо ефективною організацією 

профорієнтаційної роботи; 

 з необхідністю покращення якості практичного навчання студентів, посиленням 

зв’язків з бізнесом та виробничниками; 

 з недостатньою кількістю наповнених електронних навчальних курсів, у тому числі 

атестованих; 

 з посиленням вимогливості до окремих викладачів, недопущенням порушень 

дисципліни, наявністю нестатутних відносин; 

 з нерівномірністю участі кафедр факультету у виконанні науково-дослідної роботи 

як за рахунок бюджетного фінансування, так і недостатньою активністю науково-

педагогічних працівників щодо пошуку й виконання проектів на замовлення підприємств; 

 з недостатнім підвищення кількісних та якісних показників наукових публікацій 

НПП, докторантів і аспірантів в іноземних рейтингових журналах, у т.ч. тих, що 

індексуються в науково-метричних базах Scopus, Web of Science та ін. 

 зі зміцненням матеріально-технічної бази, оснащенням навчальних, навчально-

наукових лабораторій відповідним обладнанням, реалізацією програм енергозбереження; 

 з необхідністю оптимізації розміщення кафедр, навчально-наукових лабораторій. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Доповідь декана економічного факультету Діброви А.Д. «Про навчально-виховну та 

наукову роботу економічного факультету в процесі реалізації заходів Програми розвитку 

університету «Голосіївська ініціатива-2020» на 2016 рік» прийняти до відома. 

2. З метою підвищення якості організації навчального процесу: 

- рішуче поліпшити профорієнтаційну роботу у загальноосвітніх та професійних 

навчальних закладах, використовуючи традиційні форми, а також через соціальні мережі, 

засоби масової інформації; 

- продовжити роботу з вдосконалення навчального процесу шляхом введення 

новітніх методик, використання інноваційних методів і прийомів навчання; 

- практикувати й надалі узгодження освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців та навчальних планів факультету з провідними зарубіжними університетами, 

Радою роботодавців факультету; 

- у співпраці з радою роботодавців факультету та за її сприяння переглянути існуючі 

і укласти нові угоди на проходження практичної підготовки студентів у с.-г. 

підприємствах, організаціях та установах; 

- досягнути повного забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними 

курсами; 

- підвищити рівень математичної підготовки фахівців за рахунок використання в 

навчальному процесі ліцензійного програмного забезпечення SPSS, Wolfram Mathematica; 

- продовжити практику обов’язкового проходження стажування науково-

педагогічних працівників на базі передових підприємств (організацій, установ) з метою 

підвищення світогляду та рівня практичної підготовки за окремими спеціалізаціями;  

- ліцензувати підготовку фахівців ОС «Бакалавр» за спеціальністю 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», оптимізувати структуру факультету та 

уточнити назви деяких випускових кафедр відповідно до нового переліку спеціальностей; 



- продовжити практику залучення студентів магістратури до виконання наукових 

тем кафедр з обов’язковою їх участю і виступами на наукових конференціях та 

публікацією матеріалів дослідження; 

- сприяти діяльності студентського самоврядування, поліпшити ситуацію в 

гуртожитках, проводити опитування студентського колективу факультету з метою 

з’ясування рівня задоволеності якістю отримуваної освіти. 

3. Науково-інноваційну діяльність факультету спрямовувати на: 

 - активізацію роботи НПП щодо залучення фінансових ресурсів, у т.ч. від державних 

і вітчизняних комерційних структур, міжнародних грантів на проведення наукових 

досліджень у проектах програми ЄС з наукової мобільності, досліджень та інновацій 

«Horizont 2020». Встановити тісні контакти  із виробничниками, бізнесом, надавати їм 

необхідні консультації та допомогу; 

 - підвищення кількісних та якісних показників наукових публікацій НПП, 

докторантів і аспірантів в іноземних рейтингових журналах, у т.ч. тих, що індексуються в 

науково-метричних базах Scopus, Web of Science та ін. Здійснювати систематичний 

моніторинг індексу Гірша та Google Scholar кожного НПП факультету; 

 - забезпечення активної участі у проектах академічної та дослідницької мобільності; 

 - залучення до аспірантури та докторантури талановитої молоді; 

 - збільшення надходження коштів до спеціального фонду за рахунок виконання 

досліджень та надання наукових послуг; 

 - підвищення активності кафедр щодо пошуку та здобуття наукових міжнародних 

грантів, стажування в наукових установах закордонних країн; 

 - визначення пріоритетних тем дисертаційних досліджень здобувачів наукових 

ступенів, їх затвердження та розміщення на сайті факультету; 

 - надавати допомогу молодим викладачам, посилити контроль та підвищення 

ефективності підготовки аспірантів і докторантів; 

 - активізацію роботи колективу на здобуття державних, галузевих та іменних 

премій. 

  4. Міжнародна діяльність: 

- поглиблювати та розширювати існуючі контакти із закордонними 

університетами-партнерами з США, Європейського Союзу, зокрема Вишеградської 

асоціації університетів; 

- запровадити програму подвійних дипломів з Словацьким аграрним університетом  

в м. Нітра; 

- проведення Міжнародних науково-практичних конференцій професорсько-

викладацького складу, студентів, а також круглих столів з актуальних питань розвитку 

національної економіки; 

- налагодити співпрацю зі стажування НПП та студентів факультету в закордонних 

університетах за програмами Еразмус+ та Горизонт 2020; 

- продовжити практику формування окремих англомовних груп для кожної 

спеціальності ОС «Бакалавр» і «Магістр» на факультеті та забезпечити викладання 

дисциплін англійською мовою; 

- здійснювати підготовку спільних підручників з професорами провідних 

університетів світу; 

- проведення профорієнтаційної роботи щодо залучення у 2016-2017 н.р. іноземних 

студентів на навчання. 

5. Поліпшення матеріально-технічної бази факультету: 

- здійснювати пошук позабюджетних коштів (гранти, у т.ч. міжнародні, спецкошти, 

благодійні внески від випускників факультету, партнерів та ін.) для постійного 

покращення матеріально-технічної бази факультету шляхом придбання обладнання для 

проведення занять із студентами з метою набуття ними практичних навиків і компетенцій;  



- спрямовувати господарську діяльність на проведення капітальних та поточних 

ремонтів у гуртожитках та навчальному корпусі №10, перехід на енергоощадливі 

технології; 

- придбання та встановлення в навчальних лабораторіях ліцензійного програмного 

забезпечення SPSS, Wolfram Mathematica; 

- ректорату надати допомогу у придбанні новітньої комп’ютерної техніки, 

оновленні комп’ютерного парку навчальних лабораторій. 

 6. Для покращення виховної роботи на факультеті: 

- наставникам академічних груп та НПП формувати у студентів високі морально-

етичні та патріотичні погляди; 

- постійно приділяти увагу та надавати всебічну допомогу студентському 

самоврядуванню на факультеті, у гуртожитках та студентських групах; 

- здійснювати пошук нових шляхів та форм залучення студентської молоді до занять 

спортом, здорового способу життя; 

- виявляти та розвивати творчі здібності студентів, залучати до участі в мистецьких 

колективах університету та факультету, проведенні творчих конкурсів, концертів, 

виставок, виступів тощо. 

 7. Рішення Вченої ради Університету обговорити на засіданні вченої ради 

економічного факультету; підготувати план його реалізації та надати в ректорат для 

контролю. 

 8. Контроль за виконанням рішення вченої ради Університету покласти на 

проректора з навчальної і виховної роботи Квашу С.М. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


