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Шановні друзі, колеги, 
славні випускники!

Нині велика і дружня сім’я нашого провідного 
університетського економічного факультету від-
значає своє 65-річчя! На благословенній голосіїв-
ській землі відбувається неординарна подія, зібра-
лися студенти, випускники, викладачі, співробіт-
ники, наші дорогі гості, щоб підвести підсумки 
своєї діяльності, поглянути  в майбутнє, згадати 
минуле та відсвяткувати разом ювілей. 

Економічний факультет є одним із найбільших 
підрозділів Національного університету біоресур-
сів і природокористування України, де навчається 
понад дві тисячі студентів. Впродовж цих років 
зусиллями науково-педагогічного колективу 
формувалися його славні традиції і головна із них 
– це якісна підготовка висококваліфікованих 
фахівців, які працюють в усіх куточках України, 
багатьох країнах близького і далекого зарубіжжя, 
примножуючи славу рідної Alma Mater.

Серед випускників економічного факультету - 
голова Верховної Ради України Іван Плющ, віце-
прем’єр-міністр Петро Саблук, міністр рибного 
господарства України Микола Швиденко, 
віце-президент Національної академії аграрних 
наук Валерій Жук, перший заступник директора 
Національного інституту стратегічних дослі-
джень України Олександр Власюк, президент 
«Українського клубу аграрного бізнесу» Алекс 
Ліссітса, старші наукові співробітники Лейбніц 
Інституту аграрного розвитку в країнах з перехід-
ною економікою (ІАМО), м. Галле, ФРН Олександр 
Перехожук та Тарас Гагалюк, депутат Верховної 
Ради України багатьох скликань Іван Заєць та 
багато інших. 

Наша Україна – унікальна держава. Багата і 
людьми і природними ресурсами. Аграрний сек-
тор тримає сьогодні на собі майже всю економіку 
країни. Але світ змінюється, невпинний науко-
во-технічний прогрес, четверта промислова 
революція ставить перед нами нові завдання, шле 
нові виклики. Тому наше спільне завдання – адек-
ватно реагувати на ці глобальні виклики, рішуче 
долати всі негаразди, нарощувати якість науково-
го, освітнього процесів, зробити нашу Вітчизну 
найбагатшою, найпотужнішою державою світу. І 
ми цього досягнемо: якісними навчанням, дослід-
ництвом, плідними зв’язками з бізнесом, розвит-
ком науки, інноваціями, натхненною працею й 
патріотизмом вчених і студентів!

Ще Григорій Сковорода, мандруючи світом, 
писав: «коли твердо йдеш шляхом, який почав, то 
ти щасливий». Тому у нашого науково-педагогіч-
ного колективу є тверда і чітка стратегія розвитку, 
яка носить назву «Голосіївська ініціатива – 2020». 
Ми ставимо завдання увійти в п’ятірку кращих уні-
верситетів України, мати визнання серед європей-
ських країн, вузів США і Канади. Невипадково уні-
верситет сьогодні має міжнародні зв’язки з більш 
ніж 150 навчальними закладами, підприємствами і 
установами закордоном. Зокрема – Університетом 
штату Айова, Єльським університетом (США), 
Фукусімським та Токійським аграрним університе-
том (Японія), Університетом Ля-Саль-Бове 
(Франція), Норвезьким університетом наук про 
життя, Університетом БОКУ (Австрія), Академією 
аграрних наук провінції Чжецзянь (Китай), 
Європейською асоціацією університетів наук про 
життя та багатьма іншими. У нас реалізується 59 
міжнародних наукових і навчальних проектів. Із 
7-ма університетами світу ми маємо угоди про 
подвійні дипломи. Міжнародна діяльність зміцнює 
якість освіти, надає їй динаміки.

Високий професіоналізм, творчий потенціал і 
самовіддана праця науково-педагогічного колек-
тиву економічного факультету є запорукою  ство-
ренню подальшого підвищення якості підготовки 
фахівців економічного профілю відповідно до 
сучасних вимог ринку праці.  Впевнений, що 
колектив подолає всі наявні труднощі, поверне 
собі звання кращого серед економічних факульте-
тів всієї країни.

Вітаю всіх викладачів, студентів, аспірантів, 
випускників, ветеранів, гостей з річницею ство-
рення економічного факультету, цією визначною 
подією! 

Наша alma mater динамічно розвивається, 
перебуває на марші. У цьому русі бажаю славному 
колективу досягнення задекларованих цілей, 
щастя, міцного здоров’я і всіляких гараздів!

З повагою, ректор НУБіП України 
Станіслав Ніколаєнко



Шановні колеги, 
студенти, випускники 
та абітурієнти!

Економічний факультет Національного уні-
верситету біоресурсів і природокористування 
України є провідним центром аграрної еконо-
мічної освіти і науки України, який у 2016 р. від-
значає своє 65-річчя.

На факультеті здійснюється підготовка фахів-
ців за освітніми ступенями «Бакалавр» і «Магістр» 
за такими спеціальностями –  «Економіка» (спеці-
алізації «Економіка підприємства», «Прикладна 
економіка»), «Фінанси, банківська діяльність та 
страхування» (спеціалізація «Фінанси і кредит»), 
«Облік і оподаткування» (спеціалізації «Облік і 
аудит», «Оподаткування»), «Підприємництво, тор-
гівля та біржова діяльність» (спеціалізація 
«Біржова діяльність»). Уперше в Україні спільно з 
Нацфінкомпослуг започаткована підготовка ава-
рійних комісарів для сільського господарства.

На факультеті навчається 2215 студентів, у тому 
числі на денній формі навчання – 1270 і на заочній 
– 945. В основному це сільська молодь, серед якої 
багато випускників сільськогосподарських техні-
кумів та коледжів. Серед студентів багато відмінни-
ків навчання, переможців II етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади, різних стипендіатів.

Навчальний процес на економічному факульте-
ті забезпечують 11 кафедр, на яких працює 20 док-
торів наук, професорів; 88 кандидатів наук , доцен-
тів; 2 академіки і 2 члени-кореспонденти НААН 
України; 2 заслужені діячі науки і техніки України,  
3 заслужені працівники освіти, 2 заслужені еконо-
місти України, 7 відмінників освіти України, 1 заслу-
жений працівник сільського господарства.

Гордістю факультету є його випускники – депута-
ти Верховної Ради України, державні службовці, 
керівники та спеціалісти підприємств, організацій, 
установ, міжнародних компаній у сфері агробізнесу.

Навчальний процес на економічному факуль-
теті спрямований на ефективну індивідуальну 
підготовку висококваліфікованого фахівця, здат-
ного розв’язувати сучасні виробничі і наукові 
завдання з економіки, фінансів, банківської спра-
ви, бухгалтерського обліку, оподаткування, бір-
жової діяльності. Для підвищення якості підготов-
ки фахівців 28 травня 2015 р. створено Раду 
роботодавців економічного факультету, до складу 
якої ввійшли керівники та фахівці, що представ-
ляють аграрне виробництво, логістичні,  ауди-
торські, зернотрейдерні компанії, банки, біржі, 
наукові установи та державні контролюючі орга-
ни. З метою забезпечення ступеневості та підви-
щення рівня фахової підготовки, факультет плід-
но співпрацює з Відокремленими підрозділами 

НУБіП України, де здійснюється підготовка фахів-
ців економічного профілю. 

Навчальні плани адаптовано до системи вищої 
освіти США, країн Європейського Союзу, Японії. 
Значна частина науково-педагогічних працівни-
ків економічного факультету пройшла стажуван-
ня в провідних зарубіжних університетах. На 
факультеті сформовано англомовні потоки за 
всіма спеціальностями, що дає можливість сту-
дентам продовжити навчання на відповідних 
курсах у зарубіжних університетах та отримувати 
дипломи про вищу освіту міжнародного зразка. 

Упродовж останніх десяти років особливо 
результативною була співпраця факультету в 
межах Вишеградської асоціації університетів. У 
2015 р. підписано угоду «Про подвійні дипломи» з 
факультетом економічних наук Варшавського 
університету наук про життя. Підтримуються 
також міжнародні зв’язки факультету в галузі 
науки і навчання з університетами США, Канади, 
Німеччини, Франції, Нідерландів, Бельгії, Італії, 
Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини, ПАР, Греції, 
Болгарії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Латвії, Японії.

Студентська організація факультету спільно з 
деканатом проводить значну кількість різноманіт-
них заходів, спрямованих на формування у молоді 
патріотизму, гордості за факультет та університет, 
державу, принципів християнської моралі.

З нагоди 65-річчя економічного факультету 
вітаю Вас, шановні колеги, студенти, аспіранти і 
докторанти, з цим ювілеєм і бажаю Вам здоров’я, 
нових творчих злетів і наснаги, невичерпного дже-
рела енергії та оптимізму, нових починань і пер-
спективних проектів, щастя, добробуту, бадьорості 
й сили духу, радості й задоволення від щоденної 
праці. Від усієї душі бажаю примноження кращих 
традицій економічного факультету НУБіП України. 

З повагою, декан  
економічного факультету   

Анатолій Діброва



Економічну підготовку спеціалістів сіль-
ського господарства було започаткова-
но в 1898 р. із заснуванням у Києві 

Політехнічного інституту з сільськогоспо-
дарським відділенням, від якого веде свою 
історію Національний університет біоресур-
сів і природокористування України. На сіль-
ськогосподарському відділенні викладали 20 
навчальних дисциплін, у тому числі політич-
ну економію та сільськогосподарську еконо-
мію і статистику, які й формували економіч-
ну підготовку майбутніх спеціалістів. 
Спеціальної кафедри економіки на сільсько-
господарському відділенні не існувало, а 
викладання економічних дисциплін коор-
динував професор Людоговський А. К. – 
один із засновників науки про систему 
ведення сільського господарства в країні.

У 1905–1917 рр. економічні дисципліни 
були зосереджені на кафедрі сільськогоспо-
дарської економії та статистики, яку очолю-
вав магістр сільського господарства, про-
фесор Бажаєв В. Г. Планами сільськогоспо-
дарського відділення передбачалася підго-
товка кадрів для поміщицьких маєтків. У 
1919–1920 рр. кафедрою завідував профе-
сор Челінцев А. Н. Економічну підготовку в 
цей період здійснювали, переважно, сто-
совно умов господарювання в одноосібних 
дрібних селянських господарствах, вивча-
лося також питання районування галузі 
сільського господарства.

У 1921 р. керівником кафедри було обра-
но і затверджено Всеукраїнським науковим 
комітетом професора Веселовського С. Ф., 
який і очолював її до 1929 р. Відповідно до 
існуючого положення, кафедра мала дві 
секції – економії сільського господарства і 
сільськогосподарської промисловості, а 
також історії сільського господарства та зві-
тувала перед Всеукраїнською академією 
наук й Київським сільськогосподарським 
інститутом.  Кафедра поєднувала навчаль-
но-методичну роботу з науковими дослі-
дженнями. Особливої уваги надавали нау-
ковій організації праці в селянському гос-
подарстві, досліджувалися також проблеми 
розвитку цукрової промисловості та її дер-
жавного регулювання, бюджету і прибутку 
селянських господарств, а також історії та 

географії сільськогосподарських районів в 
Україні тощо. 

У 1929 р. Київський сільськогосподар-
ський інститут, а разом з ним і кафедра, 
перебазувалися з території КПІ в Голосіїв.

На основі кафедри в 1930 р. було органі-
зовано Науково-дослідний інститут соціа-
лістичної реконструкції сільського госпо-
дарства. У тридцяті роки розгорнулася масо-
ва колективізація сільського господарства, 
що потребувало докорінних змін у навчаль-
но-методичній і науково-дослідній роботі. У 
цей період кафедра вперше за всі роки її 
існування значно поповнилася аспірантами 
та студентами з молоді, що дало потім змогу 
створити на її базі два підрозділи – кафедру 
організації соціалістичних сільськогоспо-
дарських підприємств і науково-дослідну 
кафедру сільськогосподарської економіки, 
яка стала базою для організації науково-до-
слідного інституту соціалістичної рекон-
струкції сільського господарства.

Кафедру організації соціалістичних сіль-
ськогосподарських підприємств у тридцяті 
роки очолювали доценти Каневський О. П., 
Радченко А. Я. і професор Клімко Н. Г.  
Головну роботу в цей період було спрямова-
но на вдосконалення викладання традицій-
них і становлення нових економічних дис-
циплін із урахуванням докорінних змін у 
суспільних відносинах на селі. Кафедра 
читала курси з таких дисциплін: економіка і 
організація соціалістичних сільськогоспо-
дарських підприємств, сільськогосподарсь-
ка статистика, сільськогосподарське рахів-
ництво, земельне і колгоспне законодав-
ство. Наукова робота зосереджувалася на 
дослідженні проблем спеціалізації сільсько-
го господарства Київського Полісся, органі-
зації і планування виробництва, насампе-
ред у створених численних колгоспах, взає-
модії колгоспів із машинно-тракторними 
станціями.

У липні – серпні 1941 р. Київський сіль-
ськогосподарський інститут було евакуйова-
но до Алма-Ати. Кафедри інституту влилися 
у відповідні факультети Казахського сіль-
ськогосподарського інституту і продовжува-
ли готувати кадри для сільського господар-
ства країни, а після повернення у 1944 р. до 

Економічний факультет
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Києва, незважаючи на війну, в інституті від-
новилося навчання. Наказом Міністра вищої 
освіти СРСР № 768 від 15.05.1951 р. у 
Київському сільськогосподарському інсти-
туті було організовано факультет економіки 
і організації сільського господарства. 

Першим його деканом до 1960 р. був про-
фесор Григорович Д. А. Факультет мав лише 
економічне відділення. Увійшовши в 1954 р. 
до складу Української сільськогосподарської 
академії, факультет економіки і організації 
сільського господарства почав також готува-
ти спеціалістів із бухгалтерського обліку на 
бухгалтерському відділенні (1959 р.), еконо-
містів-математиків на кібернетичному відді-
ленні (1966–1995 рр.), у 1994 р. було відкри-
то фінансово-кредитне відділення, у 1995 р. 
на базі економічного факультету створили 
факультет аграрного менеджменту, науко-
во-педагогічний склад якого укомплектова-
но, в основному, вихованцями Української 
сільськогосподарської академії.

У 2001 р. наказом ректора університету 
шляхом галузевої інтеграції факультетів – 
економічного та аграрного менеджменту 
створено навчально-науковий інститут (ННІ) 
бізнесу, який до липня 2011 р. очолював 
заслужений діяч науки і техніки України, 
д.е.н., професор, член-кореспондент НААН 
України Галушко В. П. З липня 2011 р. до січня 
2015 р. – д.е.н., професор Діброва А. Д.

Відповідно до рішення Вченої ради 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України та наказу 
ректора № 1424 від 25.12.2014 р., виконуючи 
вимоги нового Закону України «Про вищу 
освіту» та з метою упорядкування системи 
управління, економії бюджетних коштів, 
внесено зміни до структури університету. 
Зокрема, ННІ бізнесу було ліквідовано. 
Починаючи з 02.01.2015 р., економічний 
факультет став одним зі структурних підроз-
ділів університету. 

Деканат факультету в різні роки очолювали 
професори Григорович Д. А. (1951–1960 рр.), 
Ларін Г. В. (1960–1965 рр.), доцент Нова- 
ков І. П.  (1965–1969 рр.), професори Оле- 
фір К. І. (1969–1976 рр.), Кірейцев Г. Г. (1976–
1983 рр.),  Тарасенко Г. С. (1984–1997 рр.), 
академіки Терещенко В. К. (1997–2001 рр.), 
Кваша С. М. (2001–2008 рр.), професори 
Ібатуллін Ш. І. (2008–2011 рр.), Камінська Т. Г. 
(2011–2014 рр.). З 2015 р. факультет очолює 
професор Діброва А. Д. 

За часи існування факультету заступниками 
декана тривалий час були професори Кор-
човий П. В., Касьянов Л. І., Завадський Й.С., 

Гудзинський О. Д., Галушко В.П., Ільчук М. М., 
Лайко П. А. та доценти Кононенко І. І., 
Парасій М. Г., Звонарьова Л. М., Гончар А. Д., 
Клименко А. М., Попов О. Є., Кроп П. Б., 
Яворська В.О., Садко М. Г., Олійник О. О., 
Олійник С.О., Коновал І.А., Аврамчук Л.А., 
Дерев’янко С.І., Олійник Л.А.

На сьогодні заступники декана на денній 
формі навчання: доцент Лабенко О. М. – зі спе-
ціальності «Економіка», «Фінанси, банківська 
діяльність та страхування»; доцент Шиш А. М. 
– зі спеціальності «Облік і оподаткування»; на 
заочній формі навчання – доцент Марша- 
лок М. С.  На громадських засадах заступники 
декана: з організаційних питань – доцент 
Музиченко А. О.; з міжнародної діяльності – 
доцент Ващик М. С.; з виховної роботи – стар-
ший викладач Криворот О. Г.

На факультеті здійснюється підготовка 
фахівців за такими напрямами (спеціаль-
ностями): «Економіка» (спеціалізації 
«Економіка підприємства», «Прикладна еко-
номіка»), «Фінанси, банківська діяльність та 
страхування» (спеціалізація «Фінанси і кре-
дит»), «Облік і оподаткування» (спеціалізації 
«Облік і аудит», «Оподаткування»), 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяль-
ність» (спеціалізація «Біржова діяльність»). 
Упродовж 2014–2015 рр. на факультеті 
ліцензовано дві магістерські програми за 
спеціальністю «Біржова діяльність» та 
«Прикладна економіка».

У складі професорсько-викладацького 
складу академіки НААН України, професори 
Кваша С. М. та Терещенко В. К., члени-корес-
понденти НААН України, професори Іль- 
чук М. М. та Жук В. М., професори Діброва А. Д., 
Сук Л. К., Єрмаков О. Ю., Савчук В. К., Солод-
кий М. О., Збарський В. К., Калюга Є. В.,  
Сук П. Л., Худолій Л. М., Вдовенко Н. М.,  
Рогач С. М., Давиденко Н. М., Зеліско І. М., 
Резнік Н. П., Жемойда О. В. та ін.

Економічному факультету є чим пишати-
ся. За роки існування тут підготовлено  
24513 фахівців економічного профілю ОС 
«Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр», у тому 
числі, економістів – 9101, бухгалтерів – 
10397, фінансистів – 3377, економістів-ма-
тематиків – 847 (до 2000 року включно), 
податківців – 251; 45 докторів та 560 канди-
датів економічних наук.

Випускників факультету обирали депута-
тами Верховної ради України, вони працю-
ють у міністерствах та урядових структурах, 
очолюють наукові установи, підприємства 
аграрної сфери, представництва міжнарод-
них компаній у сфері аграрного бізнесу – це 
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Плющ І. С., Саблук П. Т., Заєць І. О., Божок Т. І., 
Швиденко М. М., Бідзюра І. П., Сахневич В. С., 
Павловський М. О., Ліссітса Алекс, Кірейцев Г. Г., 
Власюк О. С., Жук В. М., Гагалюк Тарас, 
Коміренко Зоя, Кальницький І. С. та ін. 
Факультет пишається своїми численними 
випускниками, що реалізують знання, одержа-
ні в стінах alma mater, діяльність яких у будь-
якій сфері національного господарства слугує 
на користь державі і може бути взірцем для 
вихованців факультету.

При кафедрах економічного факультету 
працюють наукові гуртки, у роботі яких 
беруть участь понад 400 студентів. Серед сту-
дентів багато відмінників навчання, пере-
можців II етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади, різних стипендіатів, найкращі з 
яких навчаються в університетах США, 
Європи та Японії.

Навчальний процес на економічному 
факультеті спрямований на ефективну індиві-
дуальну підготовку висококваліфікованого 
фахівця, здатного розв’язувати сучасні вироб-
ничі і наукові завдання з економіки, фінансів, 
банківської справи, бухгалтерського обліку, 
оподаткування, біржової діяльності. Навчальні 
плани адаптовано до системи вищої освіти 
США, країн Європейського Союзу, Японії. 
Значна частина науково-педагогічних праців-
ників економічного факультету пройшла ста-
жування в провідних зарубіжних університе-
тах. Зокрема в Університеті штату Пенсільванія 
(США) – доц. Ващик М. С. (2007 р.), доц. 
Жемойда О. В. (2008 р.), доц. Олійник О. О. 
(2009 р.), доц. Шиш А. М. (2011 р.); в Університеті 
штату Колорадо (США) – доц. Герасимчук Н. А. 
(2011 р.), доц. Яворська В. О. (2011 р.),  
доц. Музиченко А. О. (2012 р.), доц. Куць Т. В. 
(2013 р.); у Державному університеті штату 
Огайо (США) – доц. Герасименко Н. А. (2013 р.), 
доц. Макарчук О. Г. (2013 р.); у Варшавському 
університеті наук про життя (Польща) –  
доц. Жемойда О. В. (2007 р.), доц. Олійник О. О. 
(2008 р.), доц. Герасименко Н. А. (2012 р.),  

доц. Ващик М. С. (2014 р.), доц. Лабенко О. М. 
(2015 р.), доц. Макарчук О. Г. (2015 р.),  
проф. Камінська Т. Г. (2015 р.), доц. Ващик М. С. 
(2015 р.), доц. Олійник О. О. (2015 р.), асистент 
Тужик К. Л. (2016 р.); у Словацькому аграрному 
університеті в м. Нітра – доц. Олійник О. О. 
(2011 р.), доц. Лабенко О. М. (2012 р.); у 
Гентському державному університеті (Бельгія) 
– доц. Ващик М. С. (2008 р.); в університеті 
Нельсона Мандели (ПАР) – Рябченко О. О. 
(2011 р.), в університеті Гронінген (Нідерланди) 
– доц. Рябченко О. О. (2015 р.).

У 2015 р. деканом економічного факуль-
тету НУБіП України Анатолієм Дібровою та 
деканом факультету економічних наук 
Варшавського університету наук про життя 
Ярославом Големб’євським підписано угоду 
«Про подвійні дипломи», що дає можливість 
нашим студентам одночасно отримати два 
дипломи. 

Міжнародна діяльність факультету спря-
мована на розвиток стосунків та встанов-
лення міжнародних зв’язків із навчальними 
та науковими закладами США, країн ЄС, які 
створюють передумови для участі в міжна-
родних програмах, конференціях, навчання 
та стажування студентів і викладачів у бага-
тьох провідних університетах, наукових 
центрах цих країн. Упродовж останніх деся-
ти років особливо результативно відбувала-
ся співпраця факультету в межах 
Вишеградської асоціації університетів. 

У контексті реалізації програми розвит-
ку університету на 2015–2020 рр. 
«Голосіївська ініціатива – 2020» перед еко-
номічним факультетом НУБіП України 
поставлено завдання підвищення якості 
підготовки фахівців, які зможуть виконува-
ти складні економічні та управлінські 
завдання в умовах розвитку ринкових від-
носин, формування зони вільної торгівлі 
між Україною та країнами Європейського 
Союзу, бути конкурентоспроможними на 
світовому ринку праці.
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Григорович Д. А. 
1951–1960 рр.

Кірейцев Г. Г. 
1976–1983 рр.

Ібатуллін Ш. І. 
2008–2011 рр.

Ларін Г. В. 
1960–1965 рр.

Тарасенко Г. С. 
1984–1997 рр.

Камінська Т. Г. 
2011–2014 рр.

Новаков І. П. 
1965–1969 рр.

Терещенко В. К. 
1997–2001 рр.

Діброва А. Д. 
2015 р. дотепер

Олефір К. І. 
1969–1976 рр.

Кваша С. М. 
2001–2008 рр.
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Після закінчення навчання в 1961 р. Чалий 
Андрій Андрійович, розпочав трудову діяль-
ність на посаді головного економіста рад-
госпу. З 1965 р. – аспірант кафедри еконо-
міки сільського господарства Української 
сільськогосподарської академії (УСГА). Під 
керівництвом професора Романенка І. Н. у 
1967 р. захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних 
наук з проблем економіки овочівництва в 
спеціалізованих приміських радгоспах. 
Після захисту працював на кафедрі асис-

тентом, потім старшим викладачем,  
а з 1974 р. – доцентом кафедри. 

Андрій Андрійович 48 років присвятив 
науково-педагогічній діяльності на еконо-
мічному факультеті і на кафедрі економіки 
підприємства зокрема. Чалий А. А. опубліку-
вав понад 100 наукових і науково-педаго-
гічних праць, є співавтором програми і 
трьох підручників з економіки сільського 
господарства для вищих навчальних закла-
дів. Основним напрямом його наукових 
досліджень є інтенсифікація сільськогоспо-
дарського виробництва  в умовах бага-
тоукладної економіки.

Доцент Чалий А. А. брав активну участь у 
громадському житті факультету, тривалий 
час був головою профбюро ННІ бізнесу і 
економічного факультету, членом профкому 
НУБіП України.

Нагороджений Почесною грамотою 
Міністерства АПК України, заслужений нау-
ково-педагогічний працівник НУБіП 
України.

Погляд у минуле і майбутнє

ЧАЛИЙ Андрій Андрійович, 
кандидат економічних наук, доцент 
кафедри економіки підприємства,   
VI випуск (1956–1961 рр.) факультету 
економіки і організації сільського 
господарства (економічного факуль-
тету) Української академії сільсько-
господарських наук (УАСГН) – 
Національний університет біоресур-
сів і природокористування України.

С
тановлення народного господарства 
України і, зокрема, сільськогосподар-
ського виробництва, у післявоєнні 

роки потребувало підготовки висококвалі-
фікованих кадрів з вищою освітою: агроно-
мів, економістів, бухгалтерів. Тому в 1951 р. 
для підготовки економічних кадрів для сіль-
ського господарства було організовано 
факультет економіки і організації сільського 
господарства у складі Київського сільсько-
господарського інституту, і він мав лише 
економічне відділення.

Оскільки моє студентське життя розпочи-
налось у 1956 р., то ми вже вступали на 
факультет економіки і організації сільського 
господарства, який у 1954 р. увійшов до скла-
ду УСГА і розпочав підготовку фахівців на 
бухгалтерському відділенні з 1959 р.

Враховуючи особливість тогочасного 
студентства, доцільно відтворити дух того 
часу. Набір на стаціонарне відділення був 
дуже строкатим. Це були й учасники Другої 
світової війни, і ті, що відслужили в армії, і ті, 
що мали стаж роботи на виробництві не 
менш як три роки, а також і ті, які щойно 

закінчили школу, були зараховані поза кон-
курсом, тому прошарок останніх був нез-
начним. Окремі студенти мали сім’ї та дорос-
лих дітей, які навчались уже в інститутах або 
технікумах. Незважаючи на таку різноманіт-
ність у віковому складі студентів, групи і сту-
денти були досить дружні.

Так, на перших і других курсах у студентів 
старшого віку були проблеми з вивченням 
фізики, хімії, математики (обсяг яких був на 
той час доволі значним), і вони тісно співп-
рацювали з молодшими; для молодих на 
старших курсах більш складними була прак-
тична сторона навчання, тоді вони зверта-
лися до одногрупників старшого віку. Згодом 
на факультеті почалася підготовка спеціаліс-
тів з бухгалтерського обліку і наш потік із 
чотирьох груп (100 чоловік) було поділено 
по дві групи на економістів і бухгалтерів. За 
власним бажанням одні залишилися на еко-
номічному відділенні, а інші перейшли на 
бухгалтерське відділення, проте випуск у 
1961 р. був спільним. Закінчували ми на той 
час факультет економіки і організації сіль-
ського господарства за спеціальністю 
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«Економіка і організація сільського госпо-
дарства» з присвоєнням кваліфікації вченого 
агронома-економіста.

Зважаючи на отриману кваліфікацію агро-
нома-економіста, зміст підготовки суттєво 
відрізнявся від сучасного. Так, значний обсяг 
годин відводився для вивчення ботаніки, 
геодезії, хімії та агрохімії, фізіології рослин, 
землеробства рослинництва й тваринництва.

Для тогочасних сільськогосподарських 
підприємств – радгоспів, колгоспів та інших 
форм господарювання – необхідним було 
кваліфіковане, компетентне розв’язання 
практичних завдань у діяльності аграрного 
сектору, що потребувало від економіста уні-
версальних знань всіх галузей сільського 
господарства, економіки, уміння розробити 
економічно обґрунтовану виробничу про-
граму підприємства, яка б забезпечувала 

високу ефективність виробництва, володіння 
методами наукової організації праці, вміння 
об’єктивно розробити норми оплати праці з 
урахуванням якості продукції та забезпечити 
економічний аналіз виробничої діяльності 
окремих підрозділів і підприємства в цілому.

Для історії слід зазначити, що матеріаль-
но-технічна база кафедр і факультету на той 
час була забезпечена рахівницями та арифмо-
метрами, і практичні заняття по розрахунках з 
організації праці сільськогосподарського 
виробництва, економіки сільського господар-
ства, статистики та аналізу проводили з вико-
ристанням лише названих засобів.

Серед студентів достатньо високою була 
організаційна дисципліна і дисципліна відві-
дування навчальних занять. У цьому плані 
значну організаційну роботу проводили 
наставники та старости груп, здійснюючи 
неформальний облік занять; за певну кіль-
кість пропусків знімали стипендію, а це було 
дуже відчутно, оскільки студенти мали неви-
сокий рівень матеріального достатку, і біль-
шість з них жила за рахунок стипендії, яку 
призначали за результатами семестрових 
іспитів. Існувало дві категорії стипендії – зви-
чайна і підвищена – за всі відмінно здані іспи-
ти. При цьому в УСГА стипендія була значно 
вищою, ніж в інших вищих навчальних закла-
дах (ВНЗ) України. Ще був особливий вид 
стипендії – Ленінська стипендія, сума якої 
була доволі значною на той час. На нашому 
потоці Ленінським стипендіатом був майбут-
ній професор економічного факультету  
Шкільов О. В. 

Декан економічного  факультету професор Ларін Г. В. вручає 
диплом випускнику Чалому А. А., 1961 рік

Зустріч випускників економічного факультету 1961 р., м. Київ, УСГА, травень 1976 р.
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У ті часи на економічному факультеті 
значну увагу приділяли виробничій практи-
ці. Так, у нас була практика на III курсі після І 
семестру по плануванню на сільськогоспо-
дарських підприємствах тривалістю два 
тижні, і особливо тривала технологічна 
практика після III курсу теж на сільсько-
господарських підприємствах – три місяці, а 
також переддипломна практика.

У період нашого навчання і закінчення ВНЗ 
Президентом УАСГН був академік Власюк П. А., 
а безпосереднє керівництво навчальним 
закладом здійснював академік Лєбєдєв С. І.

За студентські роки запам’яталося багато 
викладачів, їх змістовні і цікаві для нас лекції, 
практичні заняття. Визначним світилом на еко-
номічному факультеті був академік, професор, 
завідувач кафедри економіки сільського госпо-
дарства Романенко І. Н., який викладав курс лек-
цій з економіки сільського господарства. Він був 
різнобічно освіченою людиною, яскравим лек-
тором, висококваліфікованим педагогом, який 
на той час побував у багатьох країнах світу; його 
лекції часто перепліталися з різними життєви-
ми ситуаціями. Професори Сироцинський К. О. 
і Григорович Д. А. викладали курс організації 
сільськогосподарського виробництва. 
Професор Ларін Г. В. викладав курс лекцій з еко-
номіки світового сільського господарства і був 
другим деканом економічного факультету.

У навчальному плані підготовки фахівців 
достатньо багато часу відводилося на прак-
тичні і семінарські заняття зі спеціальних 
дисциплін – економіки і організації сільсько-
го господарства, управління, статистики, а 

тому досить тісно співпрацювали з нами 
доценти:  кафедри економіки сільського 
господарства – Мертенс В. П., Жигало Л. Ф., 
Міщенко А. Д.; кафедри управління – 
Завадський Й. С.; кафедри організації – 
Зрібняк Л. Я.; Бидій О. І.; кафедри статистики 
– Рогаченко С. М. Доцент Рогаченко С. М., 
окрім спеціальних знань з бухгалтерського 
обліку, передавав свій практичний і життєвий 
досвід. Вражала його висока працездатність 
(4–5 пар у день) та  оптимізм. Він завжди був 
привітний, доброзичливий до студентів.

З приємністю згадуються і викладачі 
загальноосвітніх дисциплін і предметів 
агрономічного і тваринницького напряму. 
Зокрема курс «Ботаніки» своїм мелодійним і 
звучним голосом читав доцент Рижутін Н. Д.; 
він дуже цікаво проводив у літній період на 
Жуковому острові навчальну практику зі 
збирання гербарію зі ста рослин, назви яких 
необхідно було визначити за довідником.

Дійсний професор із великою сивою 
бородою – це був Толмачов І. М., який читав 
фізіологію рослин. Запам’яталися також 
професор Пшеничний П. Д. (кафедра тва-
ринництва); професор Поліщук А. Д., доцент 
Сніжко В. А. (кафедра овочівництва і садів-
ництва); доценти Овдієнко Л. С., Шапіро Л. М. 
(кафедра політичної економії).

Особлива згадка про викладачів військо-
вої кафедри: завідувач кафедри генерал-ма-
йор Коргин А. І., старший викладач, підпол-
ковник Бондаренко Н. С., який був курато-
ром нашого взводу і супроводжував нас у 
літній військовий табір.

Викладачі економічного факультету УСГА (з нагоди 75-річчя утворення академії).м. Київ, Голосієво, квітень 1973 р.
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З багатьма викладачами, які були наставни-
ками в студентські роки, довелося працювати 
в наступні роки на економічному факультеті і, 
зокрема, на кафедрі економіки сільського 
господарства, назва якої змінювалася декілька 
разів аж до сучасної – «Економіка підприєм-
ства». Викладачі були неординарними особи-
стостями, що залишили значний слід у роботі 
кафедри та в пам’яті студентів. Це вже згадані 
академік, доктор економічних наук, професор 
Романенко І. Н., який очолював кафедру  
з 1954 р. до 1976 р.; у 1956–1966 роках він 
працював директором науково-дослідного 
інституту економіки та організації сільського 
господарства і одночасно завідував кафед-

рою економіки сільського господарства 
Української сільськогосподарської академії.

Доктор економічних наук, професор 
Касьянов Л. І. з перших днів Другої світової 
війни пішов на фронт і воював до перемоги 
над фашизмом; з 1976 р. до 1987 р. він очо-
лював кафедру, у 1976–1980 рр. був прорек-
тором з наукової роботи Української сіль-
ськогосподарської академії. 

З 1987 р. до 1995 р. кафедру економіки 
сільського господарства, уже перейменова-
ну в кафедру аграрної економіки, очолює 
д.е.н., професор Мертенс В. П. Володимир 
Петрович був багатогранною, непересіч-
ною особистістю, наставником, виховате-

Курси підвищення кваліфікації викладачів вузів-економістів, м. Київ, УСГА, червень 1970 р.

Склад кафедри економіки сільського господарства, 1975–1980 рр.
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лем; він передавав слухачам педагогічного 
факультету свій викладацький досвід, був 
мудрою і порядною людиною. 

З 1995 р. до 2005 р. кафедрою завідував 
член-кореспондент УААН, д.е.н., професор 
Руснак П. П. Він був членом ряду спеціалізо-
ваних вчених рад Національного аграрного 
університету та Київського університету ім. 
Т. Г. Шевченка.

Упродовж майже всього періоду поряд пра-
цювали колеги і друзі: доценти Тарасенко С. І., 
Баліцький Д. С., Тараненко В. Ф. Знаходяться на 
заслуженому відпочинку професор Мацибо-
ра В. І., доценти Дубовий Л. О., Кирилюк К. М., 
Сизовенко А. Ф., а доцент Рудий М. М. нині очо-
лює кафедру економічної теорії НУБіП 
України. Доцент Клименко А. М. тривалий час 
був заступником декана економічного факуль-
тету; Жебка В. В. виконував доручення секрета-
ря Вченої Ради ННІ бізнесу. 

Видатними науковими діячами на кафедрі 
економіки сільського господарства були доцент 
Пархоменко Ф. О., який у попередні роки очо-
лював Управління середніх спеціалізованих 
закладів України, доцент Дзевенко Н. Е., що пра-
цювала партійним функціонером.

З 1972 р. на кафедрі економіки сільського 
господарства у великих обсягах викладалося 
аграрне право – спочатку тільки на еконо-
мічному факультеті, а потім на всіх факульте-
тах університету. У різний час його читали 
доценти Миронець І. М., Васильченко Л. В., 
Крикунов А. О., професор Горницький А. А., 
старші викладачі Попов І. М., Провозін Б. І., 
Мальований В. І. Це фронтовики, які були 
учасниками Другої світової війни.

 На базі кафедри економіки сільського 
господарства діяли курси підвищення ква-
ліфікації викладачів економіки ВНЗ із 
усього Радянського Союзу. Читати лекції 
та проводити практичні заняття з такими 
слухачами було достатньо відповідальним 
завданням для викладачів кафедри.

Цікавий пласт просвітницької роботи, яку 
проводили викладачі кафедри, – це читання 
лекцій по лінії Товариства «Знання» у радгоспах, 
колгоспах, на інших підприємствах, на рівні 
районних і обласних організацій. Професор 
Романенко І. Н. був членом правління 
Республіканського Товариства «Знання» та голо-
вою Товариства «Знання» Київської області.

Це тільки окремі штрихи і віхи про сту-
дентські роки, про викладачів кафедри еко-
номіки сільського господарства (економіки 
підприємства) з часів її створення, а більш 
детальні розповіді про кожного викладача 
приведені в загальній історії кафедри.

Говорячи про членів колективу кафедри 
сільського господарства (аграрної економі-
ки, економіки АПК), слід зазначити, що це 
був гармонійний колектив, який здійснював 
велику навчально-методичну, просвітниць-
ку і виховну роботу, умів плідно працювати й 
відпочивати. Часто колектив відзначав дні 
народження, ювілейні дати, Новий рік та 
інші свята.

Подальше керівництво кафедрою еконо-
міки підприємства здійснював доктор еко-
номічних наук, професор Збарський В. К.. 
Василь Кузьмич надихав і нині мотивує своїх 
молодших колег на розробку й видання 
навчально-методичних посібників, підруч-
ників, монографій тощо. Основним напря-
мом його наукової діяльності є розвиток 
малих форм господарювання в АПК. У період 
завідування кафедрою Збарським В. К., кафе-
дрі, за рішенням Вченої ради НУБіП України, 
присвоєне ім’я проф.Романенка І. Н.

У період організаційних змін структури 
управління у вищих навчальних закладах 
зведену кафедру економіки підприємства 
очолював доктор економічних наук, профе-
сор Діброва А. Д. (2014–2015 рр.), будучи 
одночасно директором ННІ бізнесу.

З 1994 р. на кафедрі економіки підприєм-
ства працює Рогач С. М., яка у 1997 р. захи-
стила кандидатську дисертацію, а у 2013 р. – 
докторську. Вона є доктором економічних 
наук, професором, і з 2014 р. очолює кафе-
дру економіки підприємства. Свого часу 
займала посаду завідувача відділу державних 
закупівель університету. У 2013–2014 роках 
виконувала обов’язки декана факультету 
аграрного менеджменту НУБіП України.

Цікава деталь: якщо в минулому складі 
кафедри були переважно чоловіки (дві жінки 
– доценти Дзевенко Н. Е. і Тараненко В. Ф.), 
то в сучасному складі – навпаки (два чолові-
ка – професор Збарський В. К. та доцент 
Янчевський Р. В.).

У сучасному складі працювали також про-
фесор Мацибора В. І. і доцент Чалий А. А., які 
з 1 квітня 2015 р. вийшли на пенсію.

За роки існування економічного факуль-
тету науково-педагогічний колектив кафе-
дри економіки сільського господарства 
(економіки підприємства) своєю наполегли-
вою працею створив високорозвинений 
науково-навчальний комплекс, який повно-
правно можна віднести до певної науко-
во-педагогічної школи зі своїми традиціями 
і досвідом у справі навчання, освіти, підго-
товки науково-педагогічних кадрів і вихо-
вання студентів.



Економічний факультет

Організаційна структура економічного факультету
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Кафедра вищої математики 
ім. акад. М.П. КравчукаННВЛ біржової діяльності

ННЛ біоеконометрики  
і дейтамайнінгу

ННВЛ інформаційні технології 
в бухгалтерському обліку

ННЛ «Комп’ютерна лабораторія 
математики в економіці»

Навчальна лабораторія 
«Центр компетенцій 1 С»

НВЛ економіки, обліку і фінансів 
(ВП НДГ «Великоснітинське 

ім. О.М. Музиченка»

НДІ економіки і 
менеджменту

Деканат економічного 
факультету

Вчена рада 
факультету

Кафедра економіки  
підприємства 

ім. І.Н. Романенка

Кафедра організації 
агробізнесу

Кафедра економіки 
праці та розвитку 

сільських територій

Кафедра банківської 
справи

Кафедра біржової 
діяльності

Кафедра фінансів

Кафедра  
оподаткування  
і страхування

Кафедра бухгалтерського 
обліку і аудиту

Кафедра статистики 
та економічного аналізу

Кафедра глобальної 
економіки

Колектив деканату економічного факультету, 2016 р.
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Економічний факультет

Заступник декана з денної форми навчання зі спеціальності 
«Облік і аудит», к.е.н., доцент Шиш А. М.

Заступник декана з організаційних питань,  
к.е.н., доцент Музиченко А. О.

Заступник декана з виховної роботи,  старший викладач 
Криворот О. Г.

Заступник декана з денної форми навчання зі спеціальності «Еконо-
міка підприємства», «Фінанси і кредит», к.е.н., доцент Лабенко О. М.

Заступник декана із заочної форми навчання,  
к.е.н., доцент Маршалок М. С.

Заступник декана з міжнародної діяльності,  
к.е.н., доцент Ващик М. С.

Декан економічного факультету д.е.н., професор Діброва А. Д.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: 03041, Україна, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
11, навчальний корпус №10, кімн. 301.
Тел.: (044) 527-85-40    E-mail: economy_dean@nubip.edu.ua     
Website: http://nubip.edu.ua/node/1600 



Н
ДІ економіки і менеджменту агропро-
мислового виробництва створено на 
базі економічного факультету і факуль-

тету агарного менеджменту в 2001 р. Першим 
директором НДІ з моменту його створення 
був  д.е.н., професор Ільчук М. М. (2001– 
2005 рр.). У період з 2005 р.  до 2011 р. інсти-
тут очолював академік НААН України, д.е.н., 
професор Шпичак О. М. З жовтня 2011 р.  
НДІ економіки і менеджменту очолює д.е.н., 
професор Талавиря М. П. 25 грудня 2014 р. 
НДІ економіки і менеджменту агропромисло-
вого виробництва було перейменовано на 
НДІ економіки і менеджменту. 

Метою інституту є розробка прикладних 
та фундаментальних досліджень в галузі еко-
номіки та менеджменту сільськогосподар-
ських підприємств, а також участь у міжна-
родних проектах, грандах і конференціях.

Станом на 1 травня 2016 р. проходять 
навчання 81 аспірант, з них: 55 – очного та 
26 – заочного навчання. До аспірантури в 
2015 р. прийнято 30 осіб (19 – на очне, 11 – 
на заочне). У 2015 р. закінчили аспірантуру 
16 осіб. У докторантурі навчається 3 особи.

За останні п’ять років у спеціалізова-
них радах університету захищено 12 док-
торів економічних наук та 80 кандидатів 
економічних наук.

На базі економічного та факультету 
аграрного менеджменту функціонує науко-
во-дослідний інститут економіки і менедж-
менту. Підготовка наукових кадрів вищої 
кваліфікації здійснюється за спеціальностя-

Економічний факультет

Науково-дослідний інститут  
економіки і менеджменту
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Міжнародна науково-практична конференція (Lowicz, Poland), 2016 рік

Директор НДІ економіки і менеджменту  
Талавиря Микола Петрович, д.е.н., професор 
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ми: 08.00.03 – економіки та управління наці-
ональним господарством; 08.00.04 – еконо-
міка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності); 08.00.06 – 
економіка природокористування та охоро-
на навколишнього середовища; 08.00.07 – 
демографія, економіка праці, соціальна 
економіка і політика; 08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит; 08.00.09 – бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит (за видами економічної 
діяльності). Функціонують 2 спеціалізовані 
вчені ради із захисту дисертацій по економіч-
них спеціальностях – Д.26.004.01 та  
К. 26.004.17 і наукова рада Науково-дослід-
ного інституту економіки і менеджменту.

Починаючи з 2016 р., на факультеті здійс-
нюватиметься підготовка докторів філософії 
(PhD) за спеціальностями: 051 – економіка; 
071 – облік і оподаткування; 072 – фінанси, 
банківська справа та страхування; 076 –під-
приємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Науково-дослідна робота викладачів, 
аспірантів та докторантів пов’язана з вирі-
шенням пріоритетних економічних про-
блем розвитку аграрного сектору економіки 
України: розвитку аграрної політики України 
в умовах євроінтеграції (проф. Кваша С. М., 
проф. Діброва А. Д., доц. Жемойда О. В.); про-
гнозування біоекономічного потенціалу 
сільського господарства України в умовах 
ризиків кліматичних змін (проф. Діброва А. Д., 
доц. Рябченко О. О.); підвищення конкурен-
тоспроможності аграрного сектору в умо-
вах формування і функціонування ЗВТ з ЄС 
(проф. Кваша С. М., проф. Вдовенко Н. М.); 

розробка пропозицій щодо поліпшення 
якості і конкурентоспроможності продукції 
тваринництва (скотарства і птахівництва)  
в Україні (проф. Ільчук М. М.); розробка 
фінансово-економічного механізму ефек-
тивного функціонування аграрних підпри-
ємств у нових умовах оподаткування 
(проф. Худолій Л. М.); розвиток сільських 
територій (проф. Терещенко В. К.); удоско-
налення організаційно-економічного меха-
нізму господарювання в агропромислово-
му виробництві (проф. Єрмаков О. Ю.). 
Активну участь у науковій роботі беруть 
студенти факультету.

Результати наукових досліджень відо-
бражуються в монографіях, наукових реко-
мендаціях, наукових статтях у фахових 
вітчизняних та міжнародних виданнях, 
доповідях на національних і міжнародних 
конференціях. 

У процесі проведення науково-дослід-
ної роботи кафедри факультету тісно 
співпрацюють з Інститутом аграрної еко-
номіки НААН України, Інститутом еконо-
мічного прогнозування НАН України, від-
діленням аграрної економіки і продоволь-
ства НААН України та відповідними кафе-
драми аграрних вищих навчальних закла-
дів. Підтримуються та налагоджуються 
міжнародні зв’язки факультету в галузі 
науки і навчання з університетами США, 
Канади, Німеччини, Франції, Нідерландів, 
Бельгії, Італії, Польщі, Словаччини, Чехії, 
Угорщини, ПАР, Греції, Болгарії, Білорусі, 
Грузії, Казахстану, Латвії, Японії.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус 10, кімн. 410–411.
Тел.: (044) 527-87-94
E-mail: ndi_410@ukr.net 
Website:  http://nubip.edu.ua/structure/ndі_ekonomіki_і_menedjmentu 



К
афедру організації агробізнесу було 
створено в системі Київського політех-
нічного інституту в 1898 р. Першим її 

керівником був професор Людоговський А. П. 
(1898–1904 рр.). У різні роки кафедру очолю-
вали професор Бажаєв В. Г. (1905–1917 рр.), 
професор Челінцев А. Н. (1918–1921 рр.), 
професор Веселовський С. Ф. (1921–1929 рр.), 
у тридцяті роки кафедру очолювали доценти 
Каневський О. П., Радченко Л. А. і професор 
Клімко Н. Г., професор Юрчишин В. В. (1954–
1959 рр.) професор Сироцінський К. О. (1959–
1962 рр.), професор Клецький Л. М. (1963–
1974 рр.), академік УААН, професор Азізов С. П. 
(1978–1988 рр.), професор Тарасенко Г. С. 
(1988–2000 рр.). 

У 2000–2001 роках кафедру очолив д.е.н., 
професор Ільчук М. М. За його ініціативи 
кафедра змінила напрям наукових дослі-
джень, що дало змогу у 2000 р. змінити назву 
з кафедри організації сільськогосподарсько-
го виробництва на кафедру організації 
агробізнесу. Це супроводжувалося розши-
ренням викладання ряду нових дисциплін з 
ринкової економіки.

З 2002 р. до 2003 р. завідувачем кафедри був 
Шпичак О. М. – академік НААН України, д.е.н., 
професор.

У 2004 р. на посаду завідувача кафедри 
було обрано доктора економічних наук, 
професора, члена-кореспондента НААН 
України Ільчука М. М., який і нині очолює 
кафедру. 

Економічний факультет

Кафедра організації агробізнесу
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Завідувач кафедри Ільчук Микола Максимович,  
член-кореспондент НААН України, д.е.н., професор, 
Відмінник освіти України

Колектив кафедри організації агробізнесу, 2016 рік. На фото у верхньому ряду (зліва направо): доцент Андросович І. І.,  
доцент Нікітченко С. О., доцент Коновал І. А., доцент Радько В. І., доцент Любар Р. П., доцент Маршалок М. С., у нижньому ряду: 
ст. лаборант Рябіца О. В., ассистент Збарська А. В., професор Ільчук М. М., доцент Барановська О. В., доцент Мельникова І. В.
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Основними завданнями кафедри органі-
зації агробізнесу є:
– підготовка висококваліфікованих фахів-

ців економічного профілю конкуренто-
спроможних на ринку праці; 

– проведення всіх видів навчальної, навчаль-
но-методичної, наукової, культурно-вихов-
ної роботи у процесі підготовки фахівців  
ОС «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальнос-
тями: «Економіка», «Фінанси, банківська 
справа та страхування», «Облік і оподатку-
вання», «Менеджмент», «Менеджмент і адмі-
ністрування», «Техніка та енергетика аграр-
ного виробництва», у тому числі реалізація 
практичного навчання студентів, аспіран-
тів і слухачів Університету через викори-
стання у створених навчально-дослідних 
господарствах Університету навчальних 
лабораторій; підготовку магістрів за двома 
магістерськими програмами: «Бізнес-
планування підприємницької діяльності в 
АПК» та «Проектування підприємницької 
діяльності в АПК»; 

– розробка інноваційно-інвестиційних 
проектів розвитку підприємницьких 

структур агробізнесу та їх впровадження 
в агропромислове виробництво; 

– підготовка аспірантів і докторантів та під-
вищення кваліфікації викладачів і спеціа-
лістів з питань функціонування та розвит-
ку агробізнесу в Україні; 

– питання розвитку продовольчих ринків та 
ефективного функціонування аграрних 
формувань в умовах поглиблення євро-
пейської інтеграції, інноваційно-інвести-
ційного забезпечення їх функціонування 
та підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції. 
Склад кафедри: 3 доктори економічних 

наук, 9 кандидатів економічних наук. Штатні 
працівники кафедри: Ільчук Микола 
Максимович – завідувач кафедри, д.е.н., про-
фесор, член-кореспондент НААН України; 
к.е.н., доценти – Коновал Іван Андрійович, 
Барановська Оксана Дмитрівна, Маршалок 
Михайло Станіславович, Мельникова Ірина 
Володимирівна, Андросович Іван Іванович, 
Радько Віталій Іванович, Любар Руслан 
Павлович, Нікітченко Сергій Олександрович, 
к.е.н., асистент Збарська Анна Василівна. 

Доцент кафедри Нікітченко С. О. проводить заняття зі студентами економічного факультету, 2016 рік

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кімн. 415–418.
Тел.: (044) 527-85-70; (044) 527-86-60.
E-mail: organizing_chair@nubip.edu.ua
Website: http://nubip.edu.ua/node/10052



К
афедра організована в Українській сіль-
ськогосподарській академії у 1954 р.  
як кафедра економіки сільського 

господарства, потім перейменована на 
кафедру економіки АПК, а з 2008 р. – кафе-
дра економіки підприємства ім. проф.
Романенка І. Н. 

Першим завідувачем з 1954 р.  до 1975 р. був 
член-кореспондент ВАСГНІЛ, д.е.н., професор 
Романенко І. Н. У різні роки кафедру очолюва-
ли: д.е.н., професор Касьянов Л. І. (1976– 
1987 рр.), д.е.н., професор Мертенс В. П. (1987–
1995 рр.), д.е.н., професор Руснак П. П. (1995–
2005 рр.), д.е.н., професор Збарський В. К. 
(2006–2013 рр.), д.е.н., професор Діброва А. Д. 
(2014–2015 рр.). Нині очільником кафедри є 
д.е.н., професор Рогач С. М., яка обіймає цю 
посаду з 2015 року.

Навчальний процес на кафедрі здійсню-
ється науково-педагогічними працівниками, 
серед яких 2 доктори економічних наук і 12 
кандидатів економічних наук. Колектив 
кафедри бере участь у виконанні наукових 
досліджень у межах як вітчизняних, так і 
зарубіжних проектів.

Завданням кафедри є підготовка висо-
кокваліфікованих фахівців у сфері економі-
ки для забезпечення потреб сталого розвит-
ку українського суспільства та створення 
сприятливого освітнього середовища, що 
забезпечує формування професійних кадрів 
і творчих особистостей, які володіють фун-
даментальними теоретичними знаннями, 
підкріпленими практичним досвідом.
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Завідувач кафедри Рогач Світлана Михайлівна,  
д.е.н., професор

Колектив кафедри економіки підприємства ім. проф. І. Н. Романенка, 2016 рік 
1-й ряд (зліва направо): лаборант Долинська-Беліменко Ж. А., професор Збарський В. К., професор Рогач С. М., доцент 
Янчевський Р. В., доцент Чередніченко О. О. 
2-й ряд: ст. лаборант Чеканська Л. А., доцент Суліма Н. М., доцент Томашевська О. А., доцент Герасимчук Н. А., доцент 
Степасюк Л. М., доцент Ільків Л. А., доцент Мірзоєва Т. В., доцент Гуцул Т. А., доцент Величко О. В., доцент Авраменко Т. П.
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Кафедра є випусковою з підготовки 
фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» і 
«Магістр» за спеціальністю «Економіка». На 
кафедрі розроблена та впроваджена магіс-
терська програма «Економіка аграрного 
сектору». 

Метою кафедри є:
– сприяння формуванню нової генерації 

українських економістів, здатних роз-
робляти і реалізовувати стратегію роз-
витку підприємства на засадах ефек-
тивності і конкурентоспроможності  
в умовах глобальних економічних 
викликів; 

– проведення фундаментальних і при-
кладних досліджень, спрямованих на 
поглиблення теоретико-методологіч-
них засад та обґрунтування практичних 
рекомендацій щодо забезпечення ефек-
тивності функціонування господарюю-
чих суб’єктів; 

– підвищення якості освітнього процесу 
шляхом запровадження інноваційних 
методів і форм навчання.

З 2012 р. до 2017 р. на кафедрі ведеться 
наукове дослідження за ініціативною темою: 
«Конкурентоспроможність організацій-
но-правових форм господарювання на селі 
в умовах глобалізації».

Проводяться наукові дослідження з про-
блем забезпечення ефективності функціо-
нування організаційно-правових форм 
господарювання; формування організацій-
но-економічного механізму конкуренто-
спроможного виробництва продукції; еко-
лого-економічної ефективності викори-
стання і відтворення природно-ресурсного 
потенціалу аграрної сфери. 

Взаємовідвідування викладачами кафедри відкритих лекцій, 
2016 рік

Викладачі кафедри на Міжнародній науково-практичній конференції у м. Межилабірці (Словаччина), 2016 рік

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: 03041, Україна, Київ, вул. Героїв Оборони, 11, 
навчальний корпус № 10, кімн. 505
Тел.: (044) 527-81-01, (044) 527-85-75
E-mail: economy@nubip.edu.ua
Website: http://nubip.edu.ua/node/1658



С
творена в 1972 р. як кафедра «Наукової 
організації праці». Першим завідува-
чем кафедри став відомий вчений-пе-

дагог, д.е.н., професор, заслужений діяч науки 
і техніки України Григорович Деонисій 
Андрійович. Основним завданням новоство-
реної кафедри було забезпечення навчаль-
ного процесу щодо підготовки фахівців-еко-
номістів у напрямі вдосконалення форм 
організації, нормування і оплати праці. 
Зокрема, значна увага приділялася розробці 
теоретичних основ колективного і оренд-
ного підрядів, внутрішньогосподарського 
розрахунку, мотивації праці, підвищенню 
ефективності аграрного виробництва. 

У 1984–1987 роках кафедру очолював 
доцент Ярославський Василь Антонович, 
який зробив вагомий внесок щодо науково-
го обґрунтування організації оплати праці 
та мотивації трудової діяльності. 

 У 1987–2013 роках кафедру очолював 
професор Терещенко Віктор Кирилович, 

Заслужений діяч науки і техніки України, 
академік НААН України. Він спрямував нау-
кові дослідження кафедри на розробку сис-
тем мотивації праці, що й зумовило її 
перейменування в кафедру соціології праці 
та підприємництва. З посиленням уваги в 
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Завідувач кафедри Єрмаков Олександр Юхимович, 
д.е.н., професор, Заслужений економіст України

Колектив кафедри економіки праці та розвитку сільських територій, 2016 рік
На фото: перший ряд (зліва на право) асистент Костюк Т. О., доцент Гаврилюк І. П., професор Терещенко В. К., професор 
Єрмаков О. Ю., доцент Гребеннікова А. А.
Другий ряд: доцент Ярковий А. О., доцент Балан О. Д., ст. викладач Коваленко Л. В., асистент Нагорний В. В.,  
ст. лаборант Паршенко В. В., доцент Ткачук В. А., асистент Дзюба Т. А., доцент Остапчук А. Д., лаборант Пищик Ю. Д.,  
доцент Ланченко Є. О., доцент Морозюк Н. В.
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країні до проблем соціально-економічного 
розвитку села на початку XX століття кафе-
дра отримала назву «Аграрної соціології та 
розвитку села». У 2013–2014 роках вона 
функціонувала в складі об’єднаної кафедри 
«Економіки підприємства». З квітня 2014 р. 
кафедра має сучасну назву «Економіки 
праці та розвитку сільських територій».

З листопада 2015 р. завідувач кафедри 
д.е.н., професор, заслужений економіст 
України Єрмаков Олександр Юхимович. 
Напрямом його наукової діяльності є органі-
заційно-економічні засади ефективного 
господарювання в аграрній сфері. 

Основною метою діяльності кафедри на 
сучасному етапі є підготовка у межах спеці-
альності «Економіка» фахівців освітніх сту-
пенів «Бакалавр» та «Магістр» за магістер-
ською програмою «Економіка праці та соці-

альне партнерство» шляхом формування у 
студентів фундаментальних знань з теорії та 
практики економіки праці в агропромисло-
вій сфері України і відповідних професійних 
компетенцій у різних функціональних галу-
зях економіки, які забезпечують формуван-
ня високопрофесійних працівників для 
національного господарства. 

Упродовж періоду функціонування пра-
цівники кафедри здійснювали ґрунтовні 
дослідження з актуальних проблем удоско-
налення організації праці та виробництва, 
вивчення механізмів дії ухвалених законо-
давчих актів, ринкових форм господарю-
вання та розробки науково-практичних 
рекомендацій щодо їх використання. 

Нині кафедра здійснює навчальний про-
цес на багатьох факультетах університету, 
забезпечуючи його навчальними програма-
ми, методичними розробками, підручника-
ми та посібниками. 

На сьогодні на кафедрі працює 15 викла-
дачів, з яких 2 – професори, доктори еконо-
мічних наук, 9 доцентів, кандидатів еконо-
мічних наук, старший викладач та 3 асис-
тенти. Сьогодення кафедри представлено 
досвідченими й амбітними молодими нау-
ково-педагогічними працівниками. 

Поряд з випуском бакалаврів і магістрів 
кафедра здійснює ґрунтовну підготовку 
кадрів вищої кваліфікації через докторанту-
ру та аспірантуру. За роки існування на 
кафедрі захищено понад 110 кандидат-
ських і 16 докторських дисертацій. 
Професори Єрмаков О. Ю., Терещенко В. К., 
Шкільов О. В. є членами спеціалізованих 
вчених рад із захисту докторських дисер-
тацій.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: 03041, Україна, Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кімн. 403–406, 408a
Тел.: (044) 527-82-69, 
E-mail: agrosociology_chair@nubip.edu.ua
Website: http://nubip.edu.ua/node/10051

Зустріч наставника групи Коваленко Л.В. зі студентами.



К
афедра глобальної економіки засно-
вана рішенням Вченої ради 
Національного університету біоре-

сурсів і природокористування України 
від 24 вересня 2014 р. 

З моменту заснування кафедру очолює 
д.е.н, професор, заслужений працівник 
сільського господарства України Вдовенко 
Наталія Михайлівна. 

На кафедрі глобальної економіки здійс-
нюється підготовка фахівців  ОС «Магістр» за 
спеціальністю «Економіка», спеціалізація 
«Прикладна економіка». Кафедра є випуско-
вою за даною спеціальністю.

Основною метою кафедри є підготовка 
фахівців-економістів нової генерації, євро-
пейського і світового рівня інтелектуально-
го та особистісного розвитку згідно з досві-
дом кращих українських і зарубіжних 
аграрних вищих навчальних закладів, з ура-
хуванням практичного інтересу й потреб 
ринку праці.

 Основні завдання кафедри:
– забезпечення майбутніх фахівців-економістів 

фундаментальними знаннями з метою фор-
мування у студентів стратегічного мислення, 
глобальних, професійних компетенцій;
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Завідувач кафедри Вдовенко Наталія Михайлівна 
д.е.н., професор, Заслужений працівник сільського  
господарства України

Колектив кафедри глобальної економіки, 2016 р.
Перший ряд (з права наліво): доцент  Кірейцева О. В., академік НААН України, професор Кваша С. М.,  
професор Вдовенко Н. М., професор  Діброва А. Д., доцент Коробова Н. М. 
Другий ряд (з ліва направо): доцент Жемойда О. В., доцент Герасименко Н. А., лаборант Пророченко Ю. С.,  
ст. лаборант Вдовенко К. В., асистент Павленко М. М., доцент Гераймович В. Л., асистент Кваша К. С., асистент Тужик К. Л., 
доцент Сокол Л. М., ст. викладач Богач Л. В.
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– дослідження форм прояву процесів гло-
балізації та євроінтеграції, проблем 
інтеграції економіки України до світо-
вого господарства та вплив даних про-
цесів на розвиток аграрного сектору 
економіки.
Завдання кафедри полягають у форму-

ванні глобальних, професійних компетен-
цій у майбутніх фахівців, підготовці креа-
тивних особистостей, які володіють лідер-
ськими якостями, визначенні і формуванні 
нових суспільних цінностей та духовних 
орієнтирів в освіті та наукових досліджен-
нях, інтеграції вищої університетської осві-
ти і наукових досліджень до вимог практи-
ки аграрного бізнесу.

Напрями наукових досліджень кафедри:
– розробка і формування базових напря-

мів аграрної політики України в нових 
умовах продовольчих і фінансових 
викликів;

– підвищення конкурентоспроможності 
аграрного сектору в умовах формування 
й функціонування Зони вільної торгівлі з 
Європейським Союзом;

– формування та функціонування Спільної 
рибної політики Європейського Союзу та 
шляхи її реалізації в Україні;

– зміни у тенденціях глобальної торгівлі 
продукцією сільського господарства в 
напрямах регіональної інтеграції.
На кафедрі успішно функціонують сту-

дентські наукові гуртки: «Глобалізація та 
європейська інтеграція», «Регіоноведення», 
«Європейські студії». Здійснюючи економіч-
ну підготовку фахівців з вищою освітою, 
кафедрою забезпечується структура попиту 
на спеціалістів в Україні, яка зазнала в остан-
ні роки істотних змін під впливом структур-
них змін в економіці країни, активізації 
інноваційних процесів та перспективи євро-
пейської інтеграції та глобалізації.

Кафедра здійснює активну науково-кон-
сультаційну діяльність через підготовку про-
ектів законодавчих та нормативних доку-
ментів, аналітичних матеріалів для мініс-
терств і відомств країни.

Сьогодні кафедра глобальної економіки – це 
компас у світ економічних знань, що веде шля-
хом подальшого засвоєння фахових дисциплін.

Секційне засідання 68-ї науково-практичної студентської конференції «Перспективи соціально-економічного розвитку  
аграрного сектору України», 2015 рік

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: 03041, Україна, Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кімн. 306, 308
Тел.: (044) 527-86-48
E-mail: globeco@nubip.edu.ua
Website: http://nubip.edu.ua/node/12373


