Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування
України від 28 квітня 2021 року (протокол № 9) щодо доповіді декана економічного
факультету, доктора економічних наук, професора Діброви Анатолія Дмитровича про
виконання науково-педагогічним колективом економічного факультету рішення
Вченої ради університету від 23 листопада 2016 року щодо підвищення якості
підготовки фахівців, виховну і наукову роботу.
Заслухавши та обговоривши доповідь декана економічного факультету Діброви А.Д.
«Про виконання науково-педагогічним колективом економічного факультету рішення Вченої
ради університету від 23 листопада 2016 року щодо підвищення якості підготовки фахівців,
виховну і наукову роботу» Вчена рада Університету відзначила, що факультет реалізує мету і
завдання, визначені Законом України «Про вищу освіту» та програмою розвитку
«Голосіївська ініціатива - 2025».
Дане рішення Вченої ради Університету було обговорено на засіданні вченої ради
факультету 20 грудня 2016 року, де розроблено і прийнято план з його виконання.
З метою підвищення якості організації навчального процесу оптимізовано структуру
факультету, нині функціонує 7 кафедр, 2 навчальних, 1 науково-виробнича лабораторія, 3
навчально-наукові лабораторії, 2 навчально-науково-виробничих лабораторії. На факультеті
навчається 1520 студентів, у тому числі на денній формі 868 (57,1 %) студентів, на заочній –
652 (42,9 %), що складає - 620 осіб до 2016 року.
Протягом 2016–2020 рр. ліцензовано спеціальність на ОС «Бакалавр» «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» та відкрито освітньо-професійні програми «Аналітичне та
обліково-правове забезпечення бізнесу», «Міжнародна економіка», «Корпоративні фінанси». В
2018 р. акредитовано спеціальності «Економіка» (Економіка підприємства), «Економіка»
(Прикладна економіка), «Облік і оподаткування» (Облік і аудит), «Фінанси, банківська справа
та страхування» (Фінанси і кредит), «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на ОС
Магістр.
Спільно з Національним банком України здійснюється підготовка аварійних комісарів
для сільського господарства.
Освітній процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад:
2 академіки НААН України, 1 член-кореспондент НААН України, 20 докторів наук,
професорів, 72 кандидати наук, доценти, 10 старших викладачів та 4 асистенти.
Для забезпечення освітнього процесу впродовж 2016–2020 рр. видано 5 підручників і
100 навчальних посібників та 716 методичних вказівок. Всі 261 навчальні дисципліни
забезпечені електронними навчальними курсами, з яких 58,6% атестовано. Це дозволило
факультету в умовах запровадження карантину, оперативно перевести навчальний процес в
дистанційний режим. За факультетом закріплено 9 комп’ютерних класів де розміщено 149
комп’ютерів, з яких більша половина віком до 3 років.
Факультет активно співпрацює зі стейкхолдерами, зокрема функціонує рада
роботодавців економічного факультету, яку очолює директор ТОВ «Школи професійного
росту» Захарченко В.П.
За звітний період створено навчальну лабораторію кафедри фінансів, навчально-наукову
лабораторію AGMEMOD, навчально-наукову лабораторію TOPAS. В 2021 р. ще заплановане
відкриття навчально-наукової лабораторії бізнес-планування підприємницької діяльності, а
також кафедри банківської справи та страхування. З 2019 р. започаткована підготовка
фахівців заочної форми навчання на базі міжкафедральних лабораторій Ірпінського фахового
коледжу та Заліщицького фахового коледжу.
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На ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади студенти факультету зайняли призові
місця: 2017 р. – 4 особи, 2018 р. – 3 особи, 2019 р. – 6 осіб. На ІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт та Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт:
2017 р. – 4 особи, 2018 р. – 8 осіб (в т.ч. 3 дипломи першого ступеню), 2020 р. – 4 особи (в т.ч.
1 диплом першого ступеня), 2021 р. – 5 осіб (в т.ч. 1 диплом першого ступеня).
Розширено форми профорієнтаційної роботи: запроваджено регулярне проведення
студентських конференцій за участю студентів факультету та інших ЗОВ, навчальнонаукових семінарів, вебінарів, створено гуртки «Школа фінансової грамотності», «Цифрова
статистика», «Брокер», «Підприємець», «Облік і аудит», «Юний економіст», «Юний
фінансист» у школах .
На факультеті практикується двічі на рік після кожної сесії проведення опитування
студентів для з’ясування рівня задоволеності якістю отримуваної освіти.
Науковці економічного факультету у 2016–2020 рр. виконували дослідження з
21 науково-дослідних тем, у т.ч. 7 держбюджетних та 14 ініціативних на загальну суму
5095,6 тис. грн.
За звітний період науковцями факультету видано 124 монографії, 917 наукових статей, у
т.ч. 94 у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of
Science. Кількість статей у вищезазначених базах зросла з 6 у 2016 році до 50 - у 2020 р.
Ефективність підготовки аспірантів в середньому за 2016-2020 рр. склала 56,2%.
Наразі здійснюється підготовка до акредитації в 2021 р. освітньо-наукових програм, що
забезпечує факультет.
У звітному періоді працівники факультету захистили 7 докторських, 18 кандидатських
дисертацій та 1 дисертацію на здобуття доктора філософії з економіки (PhD). Економічний
факультет спільно з факультетом аграрного менеджменту видає науковий журнал
«Біоекономіка та аграрний бізнес», який у 2020 році отримав категорію «Б».
Протягом звітного періоду на базі факультету проведено 18 міжнародних науковопрактичних конференцій та 31 круглий стіл. На факультеті щорічно проводяться науковопрактичні конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, друкуються збірники
наукових праць.
Реалізуючи рішення Вченої ради за звітний період укладено Угоду про подвійні
дипломи з факультетом економіки і менеджменту Словацького аграрного університету в м.
Нітра.
Упродовж 2016-2020 рр. 115 НПП факультету пройшли міжнародне стажування в
університетах ЄС та США.
На факультеті реалізується міжнародний науковий проект «Від теоретикоорієнтованого до практичного навчання в аграрній освіті» (TOPAS) - в рамках Програми ЄС
ЕРАЗМУС+. За рахунок проекту 4 науково-педагогічних працівники, 3 аспіранти і 8
студентів пройшли стажування в університетах Англії, Німеччини, Польщі та Румунії.
Закуплено обладнання для навчально-наукової лабораторії на суму 24,5 тис євро,
підручників англійською та українською мовами на загальну суму 103 тис грн.
На факультеті сформовано англомовні групи на всіх курсах та спеціальностях. Майже
третина від загальної кількості дисциплін на факультеті викладається англійською мовою.
Виховна робота на факультеті спрямована на виховання студентів у кращих традиціях
національної та світової культури. На факультеті діє студентське самоврядування, інститут
наставників, розроблено та реалізується річний план культурно-виховної і спортивномасової робіт. Спортивні і культурні заходи проводяться безпосередньо і в гуртожитку №10,
де для студентів є тренажерна зала та стадіон зі штучним покриттям, спортивний
майданчик.
Спостерігаються позитивні зміни у гуртожитку № 10, де проживають студенти
факультету. Замінено лампи розжарювання на енергоощадні в житлових кімнатах
гуртожитків, навчальних аудиторіях, кабінетах. За звітний період в гуртожитку
відремонтовано вхідну групу, хол, читальний зал, спортивну кімнату, облаштовано місця
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загального користування, коридори, санвузли, кухні, а також замінено газові плити. Душові
кабіни як жіночі так і чоловічі у хорошому стані. Територія навколо гуртожитків озеленена,
чиста і охайна. Загалом протягом 2016‒2020 рр. капітально відремонтовано 77 кімнат. На
факультеті шостий рік функціонує студентський будівельний загін.
Вчена рада відзначила, що рішення Вченої ради Університету від 23 листопада 2016 р.
колектив факультету в цілому виконав.
Водночас Вчена рада звертає увагу на те, що у роботі колективу економічного
факультету є ще значні резерви, а також мають місце проблеми, що пов’язані з:
- необхідністю пошуку нових форм профорієнтаційної роботи: проведення рекламної
кампанії через телебачення, обласні та районні засоби масової інформації; створення
потужного інтернет-сайту; використання соціальних мереж; залучення до популяризації
університету та факультету студентів, випускників та роботодавців;
- суттєвим зменшенням контингенту, як бакалаврів так і магістрів, наявністю
малочисельних академічних груп;
- 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;
- недостатнім рівнем надходжень до спеціального наукового фонду в розрахунку на 1
грн бюджетних коштів;
- практично не залучаються кошти до спецфонду;
- з необхідністю продовження співпраці з бізнесом, установами та організаціями,
виробництвом для створення нових баз практик та місць працевлаштування, підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету;
- підвищенням рівня публікаційної активності викладачів у журналах, що входять до
міжнародних наукометричних баз Scopus і Web of Science;
- покращенням якості та рівня володіння іноземною мовою як студентів, так і
науково-педагогічних працівників для забезпечення інтеграції у міжнародний навчальний
та науковий простір;
- зі зміцненням матеріально-технічної бази, оснащенням навчальних, навчальнонаукових лабораторій відповідним обладнанням, реалізацією програм енергозбереження;
- з необхідністю підвищення ефективності підготовки аспірантів та докторантів.
Зважаючи на зазначене, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Доповідь декана економічного факультету Діброви А.Д. «Про виконання науковопедагогічним колективом економічного факультету рішення Вченої ради університету від
23 листопада 2016 року щодо підвищення якості підготовки фахівців, виховну і наукову
роботу» взяти до відома.
2. З метою підвищення якості організації навчального процесу:
- удосконалити профорієнтаційну роботу через створення телеграм-каналів, viberспільноти вступників в розрізі кафедр. Розвивати подальшу співпрацю з Ірпінським
академічним ліцеєм НУБіП України та іншими навчальними закладами;
- продовжити роботу із вдосконалення навчального процесу використовуючи новітні
освітні технології, професійні ліцензійні програмні продукти та платформи дистанційного
навчання в умовах карантинних обмежень;
- підвищити якість викладання дисциплін за рахунок удосконалення педагогічної
майстерності НПП, підвищення рівня застосування студентами математичного апарату при
виконанні кваліфікаційних робіт;
- атестувати всі електронні навчальні курси дисциплін електронного порталу НУБіП
України, що їх викладають науково-педагогічні працівники факультету;
- акредитувати в 2022 р. освітню програму «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОС
«Бакалавр»;
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- продовжити практику обов’язкового проходження стажування науково-педагогічних
працівників на базі передових підприємств (організацій, установ).
3. Науково-інноваційну діяльність факультету спрямовувати на:
- структурування лабораторій на основі ефективності їх діяльності, наукової,
виробничої та фінансової доцільності;
- розробку міжфакультетських наукових проєктів фундаментального і прикладного
спрямування;
- діяльність кафедр на здобуття наукових міжнародних ґрантів, активну участь у
тренінгах-семінарах та стажуваннях в наукових установах інших країн;
- залучення коштів до спеціального фонду за рахунок надходжень від
госпрозрахункових підрозділів;
- успішну акредитацію освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії
(Ph.D.);
- поліпшення якісного складу викладачів, збільшивши кількість викладачів, які вільно
володіють іноземними мовами та мають публікації у виданнях Web of Science, Scopus;
- подальший розвиток наукового журналу «Біоекономіка та аграрний бізнес»;
- активізацію роботи колективу на здобуття Державних, галузевих та іменних премій;
- підвищення захисту дисертаційних робіт у термін навчання в аспірантурі до 70%.
4. Поліпшення матеріально-технічної бази факультету:
- здійснювати пошук нових шляхів (гранти, у т.ч. Міжнародні, спецкошти від
госпдоговірних угод, діяльності ННВЛ, випускники факультету, партнери, благодійний
фонд тощо) для постійного покращення матеріально-технічної бази факультету через
придбання лабораторного обладнання та приладів для проведення занять із студентами з
метою набуття ними практичних навиків та формування відповідних компетенцій;
- спрямувати господарську діяльність на проведення поточних ремонтних робіт у
приміщеннях, закріплених за факультетом.
5. З метою інтегрування в Європейський освітянський простір:
- поглиблювати та розширювати існуючі контакти із зарубіжними університетамипартнерами, зокрема Вишеградської асоціації університетів;
- освоювати загальноєвропейський простір наукових досліджень за напрямами
діяльності факультету, що передбачає спільне з іншими країнами проведення наукових
досліджень, симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів тощо;
- продовжити практику рекламування освітніх послуг факультету з метою залучення
іноземних студентів до навчання у НУБіП України.
6. Фінансово-економічну діяльність факультету спрямувати на:
- подальше нарощування контингенту студентів та аспірантів на контрактній основі;
- збільшення надходження позабюджетних коштів від роботи навчально-наукововиробничих підрозділів, навчально-консультаційних курсів через оптимізацію їх діяльності;
- розширити кількість госпрозрахункових підрозділів та перелік платних послуг в
освітній і науковій діяльності та збільшити обсяг надходжень до спеціального фонду
університету, зокрема за рахунок госпдоговірних угод.
7. Дане питання зняти з контролю Вченої ради Університету.
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Вченої ради
Учений секретар

С. Ніколаєнко
О. Барановська
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