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проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної 
діяльності та розвитку, доктор економічних наук Вадим 
Ткачук, учений секретар, кандидат економічних наук 
Оксана Барановська. 

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

ШАНОВНІ ДРУЗІ, КОЛЕГИ, СЛАВНІ 
ВИПУСКНИКИ! 

Нині свій 70-річний ювілей відзначає славний 
колектив економічного факультету! На благословенній 
голосіївській землі відбувається неординарна подія, 
зібралися студенти, випускники, викладачі, 
співробітники, 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 біоресурсів і 
природокористування України, де навчається понад 
півтори 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 Шведенко, віце-
президент Національної академії аграрних наук 
Валерій Жук, перший заступник директора 
Національного інституту стратегічних досліджень 
України Олександр Власюк, президент «Українського 
клубу аграрного бізнесу» Алекс Ліссітса, депутат 
Верховної Ради України багатьох скликань Іван Заєць 
та багато інших.  

Успішно працюють, розвиваючи університет, 
проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку, 
доктор економічних наук, академік Національної 
академії аграрних наук України Сергій Кваша,
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Ще Григорій Сковорода, мандруючи світом, писав: 
«коли твердо йдеш шляхом, який почав, то ти 
щасливий». Тому у нашого науково-педагогічного 
колективу є тверда і чітка стратегія розвитку, яка 
носить назву «Голосіївська ініціатива – 2025». Ми 
ставимо завдання увійти в п’ятірку кращих 
університетів України, мати визнання серед 
європейських країн, вузів США і Канади. Невипадково 
університет 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 аграрними 
університетами (Японія), Університетом Ля-Саль-Бове 
(Франція), Норвезьким університетом наук про життя, 
Університетом природних ресурсів і наук про життя, 
Відень (Австрія), Академією аграрних наук провінції 
Чжецзянь (Китай), Європейською асоціацією 
університетів наук про життя та багатьма іншими. У нас 
реалізується 39 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 колективу 
економічного факультету є запорукою створенню 
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 факультетів усієї країни. 

Вітаю всіх викладачів, студентів, аспірантів, 
випускників, ветеранів, гостей з річницею створення 
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 води і роси! 

З повагою ректор НУБіП України, 
доктор педагогічних наук, професор, 

академік Національної академії педагогічних 
наук України, 

міністр освіти і науки України 2005-2007 років 
Станіслав Ніколаєнко 



1951-2021

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, СТУДЕНТИ, 
ВИПУСКНИКИ ТА АБІТУРІЄНТИ! 

Економічний факультет Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України є провідним центром аграрної економічної 
освіти і науки України, який у 2021 році відзначає своє 
70-річчя. Наш факультет пройшов славний шлях
становлення і розвитку, насичений важливими
подіями та відомими іменами видатних учених,
викладачів, які заклали фундамент освітнього і
наукового потенціалу, виховали перше покоління
молодих науковців та сформували перші наукові
школи. За цей час факультет набув значний досвід в
підготовці висококваліфікованих фахівців, які зробили
вагомий внесок у розвиток вітчизняної економічної
науки, зміцнення агропромислового потенціалу
країни. На рахунку нашого колективу безліч
підкорених вершин, яскравих перемог та заслужених
нагород.

Наразі на економічному факультеті здійснюється 
підготовка фахівців ОС Бакалавр і Магістр за 4 
спеціальностями на 12 освітньо-професійних 
програмах. Висококваліфікований професорсько-
викладацький склад факультету має значний досвід 
науково-педагогічної та практичної роботи.  

На факультеті сформовано сучасну потужну 
матеріально-технічну базу, що дозволяє на високому 
науково-методичному рівні забезпечувати освітній та 
дослідницький процеси. 

Сильною стороною факультету є також широка 
міжнародна співпраця, включаючи програми 
подвійних дипломів із провідними зарубіжними 
університетами, що сприяє інтеграції у європейське 
освітнє і наукове середовище. Значна частина науково-
педагогічних працівників економічного факультету 
пройшла стажування в провідних зарубіжних 
університетах. На факультеті сформовано англомовні 
потоки за всіма спеціальностями, що надає можливість 
студентам продовжити навчання на відповідних курсах 
у зарубіжних університетах та отримувати дипломи 
про вищу освіту міжнародного зразка.  
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Навчальний процес на економічному факультеті 
спрямований на ефективну індивідуальну підготовку 
висококваліфікованого фахівця здатного розв’язувати 
сучасні виробничі і наукові завдання з економіки, 
фінансів, банківської справи, страхування, обліку і 
оподаткування, підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. Завдяки високому рівню викладання та 
впровадження в навчальний процес інформаційних 
технологій випускники факультету отримують якісні, 
сучасні знання.  

Для підвищення якості підготовки фахівців на 
факультеті функціонує Рада роботодавців до складу 
якої ввійшли керівники та фахівці, що представляють 
аграрне виробництво, логістичні, аудиторські, 
зернотрейдерні компанії, банки, біржі, наукові 
установи і державні контролюючі органи. З метою 
забезпечення ступеневості та підвищення рівня 
фахової підготовки факультет плідно співпрацює з 
відокремленими підрозділами університету де 
здійснюється підготовка фахівців економічного 
профілю.  

Гордістю факультету є його викладачі, авторитетні 
вчені, і, звичайно випускники. За роки існування на 
факультеті підготовлено більше 30 тисяч фахівців, які 
успішно працюють практично у всіх галузях економіки 
не лише України, а й зарубіжних країн.  

Високий професіоналізм, знання іноземних мов та 
інформаційних технологій, вимогливість до себе, 
справедливе ставлення до підлеглих, патріотизм – ось 
портрет сучасного випускника економічного 
факультету НУБіП України. Студентська організація 
факультету спільно з деканатом проводить значну 
кількість різноманітних заходів, спрямованих на 
формування у молоді патріотизму, гордості за 
факультет та університет, державу, принципів 
християнської моралі. 

Озираючись у минуле, будуємо плани на майбутнє. 
Перед нами стоять важливі завдання щодо 
підвищення якості навчально-виховного, 
дослідницького процесів, зростання рівня 
конкурентоспроможності випускників, сприяти 
самовдосконаленню, росту професіоналізму кожного 
науково-педагогічного працівника. 

З нагоди 70-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 джерела енергії й 
оптимізму, нових починань і перспективних проектів, 
щастя, добробуту, бадьорості й сили духу, радості та 
задоволення від щоденної праці. Хай не вичерпується 
наше прагнення до досягнення нових освітніх і 
наукових вершин! Від усієї душі бажаю примноження 
кращих традицій економічного факультету НУБіП 
України.  

З повагою, 
декан економічного факультету 

Анатолій Діброва 
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Економічну підготовку спеціалістів сільського 
господарства було започатковано в 1898 року із 
заснуванням у Києві Політехнічного інституту з 
сільськогосподарським відділенням, від якого веде 
свою історію Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. На 
сільськогосподарському відділенні викладали 20 
навчальних дисциплін, у тому числі політичну 
економію та сільськогосподарську економію і 
статистику, які й формували економічну підготовку 
майбутніх спеціалістів. Спеціальної кафедри економіки 
на сільськогосподарському відділенні не існувало, а 
викладання економічних дисциплін координував 
професор Людоговський А.К. - один із засновників 
науки про системи ведення сільського господарства в 
країні. 

У 1905-1917 рр. економічні дисципліни були 
зосереджені на кафедрі сільськогосподарської 
економії та статистики, яку очолював магістр сільського 
господарства, професор Бажаєв В.Г. Планами 
сільськогосподарського відділення передбачалася 
підготовка кадрів для поміщицьких маєтків. У 1919-
1920 рр. кафедрою завідував професор Челінцев А.Н. 
Економічну підготовку в цей період здійснювали, 
переважно, стосовно умов господарювання в 
одноосібних дрібних селянських господарствах, 
вивчалося також питання районування галузі 
сільського господарства. 

У 1921 році керівником кафедри було обрано і 
затверджено Всеукраїнським Науковим комітетом 
професора Веселовського С.Ф., який і очолював її до 
1929 року. Відповідно до існуючого положення, 
кафедра мала дві секції - «Економія сільського 
господарства і сільськогосподарської промисловості», 
а також «Історії сільського господарства» та звітувала 

перед Всеукраїнською академією наук і Київським 
сільськогосподарським інститутом.  

Кафедра поєднувала навчально-методичну роботу 
з науковими дослідженнями. Особливої уваги 
надавали науковій організації праці в селянському 
господарстві, досліджувалися проблеми розвитку 
цукрової промисловості та її державного регулювання, 
бюджету і прибутку селянських господарств, а також 
історії та географії сільськогосподарських районів в 
Україні тощо. 

У 1929 році Київський сільськогосподарський 
інститут, а разом з ним і кафедра, перебазувалася із 
території КПІ в Голосіїв. 

На основі кафедри в 1930 р. було організовано 
Науково-дослідний інститут соціалістичної 
реконструкції сільського господарства. В тридцяті роки 
розгорнулася масова колективізація сільського 
господарства, що потребувало докорінних змін у 
навчально-методичній і науково-дослідній роботі. У 
цей період кафедра вперше за всі роки її існування 
значно поповнилася аспірантами та студентами із 
молоді, що дало потім змогу створити на її базі два 
підрозділи – кафедру організації соціалістичних 
сільськогосподарських підприємств і науково-дослідну 
кафедру сільськогосподарської економіки, яка стала 
базою для організації науково-дослідного інституту 
соціалістичної реконструкції сільського господарства. 

Кафедру організації соціалістичних 
сільськогосподарських підприємств у тридцяті роки 
очолювали доценти Каневський О.П., Радченко А.Я. і 
професор Клімко Н.Г. Головну роботу в цей період 
було спрямовано на вдосконалення викладання 
традиційних і становлення нових економічних 
дисциплін із урахуванням докорінних змін у суспільних 
відносинах на селі. Кафедра читала курси з таких 
дисциплін: економіка і організація соціалістичних 
сільськогосподарських підприємств, 
сільськогосподарська статистика, сільськогосподарське 
рахівництво, земельне і колгоспне законодавство. 
Наукова робота зосереджувалась на дослідженні 

ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
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проблем спеціалізації сільського господарства 
Київського Полісся, організації і планування 
виробництва, насамперед у створених численних 
колгоспах, взаємодії колгоспів із машинно-
тракторними станціями. 

У липні-серпні 1941 року Київський 
сільськогосподарський інститут було евакуйовано до 
Алма-Ати. Кафедри інституту влилися у відповідні 
факультети Казахського сільськогосподарського 
інституту і продовжували готувати кадри для сільського 
господарства країни, а після повернення у 1944 році до 
Києва, незважаючи на війну, в інституті відновилося 
навчання. Наказом Міністра вищої освіти СРСР №768 
від 15.05.1951 р. у Київському сільськогосподарському 
інституті було організовано факультет економіки і 
організації сільського господарства.  

Першим його деканом до 1960 р. був професор 
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 
готувати спеціалістів із бухгалтерського обліку на 
бухгалтерському відділенні (1959 р.), економістів-
математиків на кібернетичному відділенні (1966-
1995 рр.), у 1994 р. було відкрито фінансово-кредитне 
відділення. У 1995 р. на базі економічного факультету 
створили факультет аграрного менеджменту, науково-
педагогічний склад якого укомплектовано, 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 2.01.2015 р. економічний 
факультет став одним із структурних підрозділів 
університету.  

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

За часи існування факультету заступниками декана 
тривалий час були професори Корчовий 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., 
Борщ А.Г., Яворська В.О., Садко М.Г., Олійник О.О., 
Олійник С.О., Олійник Л.А., Коновал І.А., Аврамчук Л.А., 
Дерев’янко С.І., Лабенко О.М., Шиш А.М. 

На сьогодні заступники декана на денній формі 
навчання: доцент Нагорний В.В. – зі спеціальності 051 
Економіка та 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування; доцент Воляк Л.Р. – зі спеціальності 071 
Облік і оподаткування та 076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність; на заочній, дистанційній та 
екстернатній формі навчання – доцент Маршалок М.С. 
На громадських засадах заступники декана: з 
організаційних питань – доцент Музиченко А.О.; з 
міжнародної діяльності – доцент Куць Т.В., з виховної 
роботи – старший викладач Криворот О.Г.; зі 
спортивної-масової роботи – доцент Балан О.Д.; з 
наукової роботи – доцент Негода Ю.В. 



8

1951-2021

 
 

ДЕКАНИ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1951–2021 роки) 

Григорович Д. А. 
1951–1960 рр. 

Ларін Г. В. 
1960–1965 рр. 

 

Новаков І. П. 
1965–1969 рр. 

 

Олефір К. І. 
1969–1976 рр. 

 

Кірейцев Г. Г. 
1976–1983 рр. 

 

Тарасенко Г. С. 
1984–1997 рр. 
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Терещенко В. К. 
1997–2001 рр. 

 

Кваша С. М. 
2001–2008 рр. 

 

Ібатуллін Ш. І. 
2008–2011 рр. 

Камінська Т. Г. 
2011–2014 рр. 

 

Діброва А. Д. 
2015 р. дотепер 
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ДЕКАНАТ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ, 2021 РІК 

 

  
 

 

Нагорний В.В. ВОЛЯК Л.Р. Маршалок М.С. 

КРИВОРОТ О.Г. ДІБРОВА А.Д. Балан О.Д.

КУЦЬ Т.В. Музиченко А.О. Негода Ю.В.
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Деканат економічного факультету, 2021 рік 
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На факультеті здійснюється підготовка фахівців ОС 
Бакалавр та ОС Магістр за спеціальностями – 051 
Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування, 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Станом на 1 вересня 2021 р. на факультеті 
навчається 1519 студентів, у тому числі на денній 
формі навчання – 866 і на заочній – 653 студенти.  

Навчальний процес на економічному факультеті 
забезпечують 7 кафедр, на яких працює 23 доктори 
наук, професори; 70 кандидатів наук (з них 
64 доцентів); 2 академіка і 1 член-кореспондент НААН 
України; 2 заслужені діячі науки і техніки України; 3 
заслужених працівники освіти; 3 заслужені економісти 
України; 8 відмінників освіти України; 2 заслужені 
працівники сільського господарства.  

В складі професорсько-викладацького складу 
академіки НААН України, професори Кваша С.М. та 
Терещенко В.К., член-кореспондент НААН України, 
професор Ільчук М.М., професори Байдала В.В., 
Вдовенко Н.М., Гуцаленко Л.В., Давиденко Н.М., 
Діброва А.Д., Єрмаков О.Ю., Калюга Є.В., 
Лазаришина І.Д., Рогач С.М., Савчук В.К., 
Солодкий М.О., Ткачук В.А., Худолій Л.М. та ін. 

Економічному факультету є чим пишатися. За роки 
існування тут підготовлено понад 30 тисяч фахівців 
економічного профілю, які реалізують знання, 
одержані в стінах Alma Mater, діяльність яких у будь-
якій сфері народного господарства слугує на користь 
державі і може бути взірцем для вихованців 
факультету. 

Спільно з Національним банком України 
здійснюється підготовка аварійних комісарів для 
сільського господарства.  

 
 
 
 
 
 

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, що дозволило факультету, в умовах 
запровадження карантину викликаного гострим 
респіраторним захворюванням COVID-19, оперативно 
перевести навчальний процес в дистанційний режим.  

За факультетом закріплено 9 комп’ютерних класів 
та функціонує 8 лабораторій. 

Впроваджено в навчальний процес ліцензійні 
професійні програмні продукти – AGMEMOD, 
RegioMax, SPSS, R (програмне середовище для 
статистичних обчислень), BAS Бухгалтерія, BAS 
Комплексне управління підприємством та M.E.Doc. 
Планується до впровадження - SAP та BAS ERP. 

Започаткована підготовка фахівців заочної форми 
навчання на базі міжкафедральних лабораторій 
Бобровицького, Заліщицького, Мукачівського, 
Ірпінського та Рівненського фахових коледжів. 

 

 
 

Відкриття навчально-наукової лабораторії та отримання 
ліцензійного програмного продукту AGMEMOD, січень 2018 р.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Деканат економічного 
факультету  

Вчена рада 
факультету 

Кафедра економіки 

Кафедра організації 
підприємництва та 
біржової діяльності 

Кафедра глобальної 
економіки 

Кафедра фінансів 

Кафедра банківської 
справи та 

страхування 

Кафедра обліку та 
оподаткування 

ННВЛ біржової 
діяльності 

ННВЛ інформаційні технології 
в бухгалтерському обліку 

Кафедра статистики та 
економічного аналізу 

ННЛ біоеконометрики і 
дейтамайнінгу 

НВЛ економіки, обліку і фінансів 
(ВП НДГ «Великоснітинське ім. 

О.М.Музиченка») 

ННЛ AGMEMOD 

НЛ фінансів 

МННЛ TOPAS 

ННЛ Музей історії 
банківської та 

страхової справи 

ННЛ бізнес-планування 
підприємницької 

діяльності 
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Факультет активно співпрацює зі стейкхолдерами, 
зокрема функціонує рада роботодавців економічного 
факультету.  

Економічний факультет спільно з факультетом 
аграрного менеджменту видає науковий журнал 
«Біоекономіка та аграрний бізнес». На факультеті 
щорічно проводяться науково-практичні конференції 
для студентів, аспірантів та молодих вчених, 
друкуються збірники наукових праць. При кафедрах 
економічного факультету працюють наукові гуртки.  

Міжнародна діяльність факультету спрямована на 
розвиток стосунків та встановлення міжнародних 
зв’язків із навчальними та науковими закладами США, 
країн ЄС, які створюють передумови для участі в 
міжнародних програмах, конференціях, навчання та 
стажування студентів і викладачів у багатьох провідних 
університетах, наукових центрах цих країн. Протягом 
останніх десяти років особливо результативно 
відбувалася співпраця факультету в рамках 
Вишеградської асоціації університетів.  

Робоча зустріч учасників проекту проекту ERASMUS + «Від 
теоретично-орієнтованого до практичного навчання у 
аграрній сфері» (TOPAS) у Національному університеті 

біоресурсів і природокористування України, 2019 р. 

Укладено Угоди про подвійні дипломи з 
факультетом економіки і менеджменту Словацького 
аграрного університету в м. Нітра та факультетом 
економічних наук Варшавського університету наук про 
життя (Республіка Польща). 

Упродовж 2016-2020 рр. 115 НПП факультету 
пройшли міжнародне стажування в університетах ЄС та 
США.  

На факультеті реалізовано протягом 2017-2021 рр. 
міжнародний науковий проект «Від теоретико-
орієнтованого до практичного навчання в аграрній 
освіті» (TOPAS) - в рамках Програми ЄС ЕРАЗМУС+ 
(керівник від університету Діброва А.Д.). За рахунок 
проекту 4 науково-педагогічних працівники, 3 
аспіранти і 8 студентів пройшли стажування в 
університетах Англії, Німеччини, Польщі та Румунії. 
Закуплено обладнання для міжкафедральної 
навчально-наукової лабораторії TOPAS. Протягом 2019-
2022 рр. реалізується міжнародний проект DAAD 
«Діджиталізація навчального процесу в українських 
аграрних університетах» (керівник Ткачук В.А.). 

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 
спортивно-масової робіт. Спортивні і культурні заходи 
проводяться безпосередньо і в гуртожитку №10, де 
для студентів є тренажерна зала та стадіон зі штучним 
покриттям, спортивний майданчик. 

В контексті реалізації програми розвитку 
університету на 2021-2025 рр. «Голосіївська ініціатива – 
2025» перед економічним факультетом НУБіП України 
поставлено завдання поліпшувати якість навчально-
виховного, дослідницького процесів, зростання рівня 
конкурентоспроможності випускників, сприяти 
самовдосконаленню, росту професіоналізму кожного 
науково-педагогічного працівника. 
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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 факультету) 

Української академії сільськогосподарських наук 
(УАСГН) – Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. 

Після закінчення навчання в 1961 р. Чалий Андрій 
Андрійович, розпочав трудову діяльність на посаді 
головного економіста радгоспу. З 1965 р. – аспірант 
кафедри економіки 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 асистентом, потім 
старшим викладачем, а з 1974 р. – доцент кафедри.  

Андрій Андрійович 48 років присвятив науково-
педагогічній діяльності на економічному факультеті і 
на кафедрі економіки підприємства зокрема. 
Чалий А.А. опублікував понад 100 наукових і науково-
педагогічних праць, є співавтором програми і трьох 
підручників з економіки сільського господарства для 
вищих навчальних закладів. Основним напрямом його 
наукових досліджень є інтенсифікація 
сільськогосподарського виробництва в умовах 
багатоукладної 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 науково-педагогічний 
працівник НУБіП України. 

Становлення народного господарства України і, 
зокрема, сільськогосподарського виробництва у 
післявоєнні роки потребувало підготовки 
висококваліфікованих кадрів з вищою освітою: 
агрономів, економістів, бухгалтерів. Тому в 1951 р. для 
підготовки економічних кадрів для сільського 
господарства було організовано факультет економіки і 
організації сільського господарства у складі Київського 
сільськогосподарського інституту, і він мав лише 
економічне відділення. 

Оскільки моє студентське життя розпочиналось у 
1956 р., то ми уже вступали на факультет економіки і 
організації сільського господарства, який у 1954 р. 
увійшов до складу 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 конкурсом, тому 
прошарок останніх був незначним. Окремі студенти 
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мали сім’ї та дорослих дітей, які навчались уже в 
інститутах або технікумах. Незважаючи на таку 
різноманітність у віковому складі студентів, групи і 
студенти 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 досить 
значним), і вони тісно співпрацювали з молодшими; 
для молодих на старших курсах більш складними була 
практична сторона навчання, тоді вони звертались до 
одногрупників старшого віку.  

Згодом на факультеті почалась підготовка 
спеціалістів з бухгалтерського обліку і наш потік із 
чотирьох груп (100 чоловік) було поділено по дві групи 
на економістів і бухгалтерів. За власним бажанням одні 
залишились на економічному відділенні, а інші 
перейшли на бухгалтерське відділення, проте випуск у 
1961 р. був спільним. Закінчували ми на той час 
факультет економіки і організації сільського 
господарства за спеціальністю «Економіка і організація 
сільського господарства» з присвоєнням кваліфікації 
вченого агронома-економіста. 

 

 
 

Декан економічного факультету професор Ларін Г.В. вручає диплом випускнику Чалому А.А., 1961 рік 
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Для історії слід зазначити, що матеріально-технічна 
база кафедр і факультету на той час була забезпечена 
рахівницями та арифмометрами, і практичні заняття по 
розрахунках з організації праці сільськогосподарського 
виробництва, економіки сільського господарства, 
статистики та аналізу проводились з використанням 
лише названих засобів. 

Серед студентів достатньо високою була 
організаційна дисципліна і дисципліна відвідування 
навчальних занять. У цьому плані значну організаційну 
роботу проводили наставники та старости груп, 
здійснюючи неформальний облік занять; за певну 
кількість пропусків знімали стипендію, а це було дуже 
відчутно, оскільки студенти мали невисокий рівень 
матеріального достатку, і більшість з них жила за 
рахунок стипендії, яку призначали за результатами 
семестрових іспитів. Існувало дві категорії стипендії – 
звичайна і підвищена – за всі відмінно здані іспити. 
При цьому в УСГА стипендія була значно вищою, ніж в 
інших вищих навчальних закладах (ВНЗ) України. Ще 
був особливий вид стипендії – Ленінська стипендія, 
сума якої була досить значною на той час. На нашому 
потоці Ленінським стипендіатом був майбутній 
професор економічного факультету Шкільов О.В. 

У ті часи на економічному факультеті значну увагу 
приділяли виробничій практиці. Так, у нас була 
практика на III курсі після І семестру по плануванню в 
сільськогосподарських підприємствах тривалістю два 
тижні, і особливо тривала технологічна практика після 
III курсу теж в сільськогосподарських 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 
економічному факультеті був академік, професор, 
завідувач кафедри економіки сільського господарства 

Романенко І.Н., який викладав курс лекцій з економіки 
сільського господарства. Він був різнобічно освіченою 
людиною, яскравим лектором, висококваліфікованим 
педагогом, який на той час побував у багатьох країнах 
світу; його лекції часто переплітались з різними 
життєвими ситуаціями. Професори Сироцинський К.О. і 
Григорович Д.А. викладали курс організації 
сільськогосподарського виробництва. Професор 
Ларін Г.В. викладав курс лекцій з економіки світового 
сільського господарства і був другим деканом 
економічного факультету. 

У навчальному плані підготовки фахівців достатньо 
багато часу відводилося на практичні і семінарські 
заняття зі спеціальних дисциплін – економіки і 
організації сільського 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), 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 тваринництва); професор Поліщук А.Д., 
доцент Сніжко В.А. (кафедра овочівництва і 
садівництва); доценти Овдієнко Л.С., Шапіро Л.М. 
(кафедра політичної економії).  
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Зустріч випускників економічного факультету 1961 р., м. Київ, УСГА, травень 1976 р. 

«Економіка підприємства». Викладачі були 
неординарними особистостями, 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 по 
1976 р.; у 1956-1966 рр. він працював директором 
науково-дослідного інституту економіки та організації 
сільського господарства і одночасно завідував 
кафедрою економіки сільського господарства 
Української сільськогосподарської академії. 

Особлива згадка про викладачів військової 
кафедри: завідувач кафедри генерал-майор 
Коргин А.І., старший викладач, підполковник 
Бондаренко Н.С., який був куратором нашого взводу і 
супроводжував нас у літній військовий табір. 

З багатьма викладачами, які були наставниками в 
студентські роки, довелось працювати в наступні роки 
на економічному факультеті і, зокрема, на кафедрі 
економіки сільського господарства, назва якої 
змінювалась декілька разів аж до с   учасної – 



19

1951-2021

Доктор економічних наук, професор Касьянов Л.І. з 
перших днів Другої світової війни пішов на фронт і 
воював до перемоги над фашизмом; з 1976 по 1987 р. 
він очолював кафедру, у 1976-1980 рр. був 
проректором з наукової роботи Української 
сільськогосподарської академії.  

З 1987 по 1995 р. кафедру економіки сільського 
господарства, уже перейменовану в кафедру аграрної 
економіки, очолює д.е.н., професор Мертенс В.П.  

Володимир Петрович був багатогранною, 
непересічною особистістю, наставником, вихователем; 
він передавав слухачам педагогічного факультету свій 
викладацький досвід, був мудрою людиною.  

З 1995 по 2005 р. кафедрою завідував член-
кореспондент УААН, д.е.н., професор Руснак П.П. Він 
був членом ряду спеціалізованих вчених рад 
Національного аграрного університету та Київського 
університету ім. Т.Г. Шевченка. 
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Склад кафедри економіки сільського господарства, 1975-1980 рр. 

Упродовж майже всього періоду поряд працювали 
колеги і друзі: доценти Тарасенко С.І., Баліцький Д.С., 
Тараненко В.Ф. Знаходяться на заслуженому 
відпочинку професор Мацибора В.І., доценти 
Дубовий Л.О., Кирилюк К.М., Сизовенко А.Ф., а доцент 
Рудий М.М. очолював кафедру економічної теорії 
НУБіП України. Доцент Клименко А.М. тривалий час 
був заступником декана економічного факультету; 

Жебка В.В. виконував доручення секретаря Вченої 
Ради ННІ бізнесу.  

Видатними науковими діячами на кафедрі 
економіки сільського господарства були доцент 
Пархоменко Ф.О., який у попередні роки очолював 
Управління середніх спеціалізованих закладів України, 
доцент Дзевенко Н.Е., що працювала партійним 
функціонером. 
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Курси підвищення кваліфікації викладачів вузів-економістів, м. Київ, УСГА, червень 1970 р. 
 

З 1972 р. на кафедрі економіки сільського 
господарства у великих обсягах викладалося аграрне 
право – спочатку тільки на економічному факультеті, а 
потім на всіх факультетах 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 кваліфікації викладачів 
економіки ВНЗ із усього Радянського Союзу. Читати 
лекції та проводити практичні заняття з такими 
слухачами було досить відповідальним завданням для 
викладачів кафедри. 

Цікавий пласт просвітницької роботи, яку 
проводили викладачі кафедри, – це читання лекцій по 
лінії Товариства «Знання» в радгоспах, колгоспах, 
інших підприємствах, на рівні районних і обласних 
організацій. Професор Романенко І.Н. був членом 
правління Республіканського Товариства «Знання» та 
головою Товариства «Знання» Київської області. Це 
тільки окремі штрихи і віхи про студентські роки, про 
викладачів кафедри економіки сільського 
господарства (економіки підприємства) з часів її 
створення, а більш детальні розповіді про кожного 
викладача приведені в загальній історії кафедри. 
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Говорячи про членів колективу кафедри сільського 
господарства (аграрної економіки, економіки АПК), 
слід зазначити, що це був гармонійний колектив, який 
здійснював велику навчально-методичну, 
просвітницьку і виховну роботу, умів плідно працювати 
й відпочивати. Часто колектив відзначав дні 
народження, ювілейні дати, Новий рік та інші свята. 

Подальше керівництво кафедрою економіки 
підприємства здійснював доктор економічних наук, 
професор Збарський В.К. Василь Кузьмич надихав і 
нині мотивує своїх молодших колег на розробку і 
видання навчально-методичних посібників, 
підручників, монографій тощо. Основним напрямом 
його наукової діяльності є розвиток малих форм 
господарювання в АПК. У період завідування 
кафедрою Збарським В.К., кафедрі, 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, професор Діброва А.Д. (2014 – 2015 рр.), будучи 
одночасно директором ННІ бізнесу. 

З 1994 р. на кафедрі економіки підприємства 
працює Рогач С.М., яка у 1997 р. захистила 

кандидатську дисертацію, а у 2013 р. – докторську. 
Вона є доктором економічних наук, професором, і з 
2014 р. очолює кафедру економіки підприємства. 
Свого часу займала посаду завідувача відділу 
державних закупівель університету. У 2013-2014 рр. 
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 чоловіка– професор Збарський В.К. та 
доцент Янчевський Р.В.). 

У сучасному складі працювали також професор 
Мацибора В.І. і доцент Чалий А.А., які з 1 квітня 2015 
року вийшли на пенсію. 

За роки існування економічного факультету 
педагогічний колектив кафедри економіки сільського 
господарства (економіки підприємства) своєю 
наполегливою працею створив високорозвинений 
науково-навчальний комплекс, який повноправно 
можна віднести до певної науково-педагогічної школи 
зі своїми традиціями і досвідом у справі навчання, 
освіти, підготовки науково-педагогічних кадрів і 
виховання студентів. 
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ПОГЛЯД У МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шатковська Людмила Станіславівна 
кандидат економічних наук, 

професор кафедри обліку та оподаткування, 
завідувач кафедри обліку та оподаткування  

з 1998 по 2004 рр. 
працювала на кафедрі обліку та оподаткування  з 

1965 по 2011 роки 
 

Шатковська Людмила Станіславівна навчалась в 
Київському інституті народного господарства (нині 
Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана) з 1957 по 1961 рік за спеціальністю 
економіст, спеціалізацією – бухгалтерський облік. 
Після закінчення навчання в 1961 р. Шатковська Л.С. 
розпочала трудову діяльність в Житомирському 
технікумі землевпорядування на посаді викладача 
відділення бухгалтерського обліку.  

З 1965 року працювала асистентом кафедри 
бухгалтерського обліку Української 
сільськогосподарської академії (УСГА) – Національний 
університет біоресурсів і природокористування 
України. На цій же кафедрі навчалась в аспірантурі з 

1970 по 1973 рр. Під керівництвом професора 
Малишева І.В. у 1973 році захистила дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічний 
наук з стану і вдосконалення бухгалтерського обліку та 
калькулювання переробки плодоовочевої сировини. 

Після захисту працювала на кафедрі 
бухгалтерського обліку асистентом, а з 1978 року – 
доцентом кафедри. З 2005 року була зарахована на 
посаду професора кафедри бухгалтерського обліку 
(нині кафедра бухгалтерського обліку та 
оподаткування). З 1998 по 2004 рр. була завідувачем 
кафедри бухгалтерського обліку.  

Людмила Станіславівна присвятила 46 років 
науково-педагогічній діяльності на економічному 
факультеті та на кафедрі бухгалтерського обліку. 
Працювала в навчально-науковому інституті 
післядипломної освіти (від початку його заснування) 
Національного аграрного університету (нині НУБіП 
України), викладавши на всіх спеціальностях блок 
бухгалтерських дисциплін для слухачів всіх 
факультетів. Шатковська Л.С. опублікувала понад 150 
наукових і навчально-методичних праць, є автором і 
співавтором підручників, посібників, наукових статтей. 
Основним напрямом її наукових досліджень є аудит і 
бухгалтерський облік.  

Професор Шатковська Л.С. брала активну участь у 
громадській роботі факультету, бувши членом 
партбюро, профбюро. Була головою ревізійної комісії 
товариства «Знання» Київської області, а також 
головою ревізійної комісії Федерації аудиторів, 
бухгалтерів і фінансистів АПК. 

Нагроджена Знаком соціалістичного переможця, 
Медаллю «Ветеран праці», Медаллю до 1500-річчя м. 
Києва, Знаком «Відмінник освіти України» (1998 р.). В 
1994 р. Шатковська Л.С. пройшла стажування в 
університеті Нортдгумбрія Великобританії за 
міжнародними стандартами аудиту, управлінського і 
фінансового обліку. Після якого вона  проводила 
семінари з організації і методики аудиту для 
викладачів провідних вузів України.  
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Людмила Станіславівна проводила заняття з 
фахівцями вищого рангу АПК – претендентами  на 
сертифікат аудитора України в Інституті 
післядипломної освіти (НАУ) – Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України  за спеціальною програмою. В 1995 році 
Шатковська Л.С. отримала сертифікат аудитора України 
з правом проведення аудиту підприємств та 
господарських товариств крім банків. Після отримання 
сертифікату аудитора України вона проводила аудит у 
підприємствах АПК України в якості аудитора 

аудиторської фірми «ФАП» (Фінанси, аудит, 
приватизація). Це дало можливість суттєво підвищити 
якість навчального процесу з аудиту на всіх формах і 
рівнях навчання. 

Викладачі економічного факультету Олійник С.О., 
Деревянко С.І., Кузик Н.П., Гуцаленко Л.В., 
Ганяйло О.М. продовжують забезпечувати освітню 
діяльність та виконують значну роботу з наукових 
досліджень як теоретичного, так і прикладного 
характеру з аудиту.  

 
 

 
 

Викладачі Інституту післядипломної освіти. На фото (зліва направо): професор Гудзинський О.Д., професор Кірейцев Г.Г., 
професор Шатковська Л.С., доцент Ярмоленко В.П., професор Савчук В.К. 
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Підготовлено і захищено докторські й кандидатські 
дисертації, випущено значну кількість монографій, 
наукових статей, підготовлено наукові доповіді на 
республіканських і міжнародних конференціях. Чільне 
місце займало виконання госпрозрахункової 
договірної тематики за договорами з підприємствами 
та відомствами. Науковцями факультету і кафедри 
обліку та оподаткування розроблено цінні 
рекомендації та забезпечено впровадження їх у 
виробництво з проблем ефективної організації 
виробництва, фінансів, обліку, госпрозрахунку, чекової 
системи та інше. Економічний ефект від цих 
впроваджень обчислюється мільйонами грошових 
коштів. 

Особливий внесок у розвиток аудиту, як науки на 
економічному факультеті внесли професори 
Шатковська Л.С., Кірейцев Г.Г., Сук Л.К., Савчук В.К. 

При завідуванні професора Малишева І.В. на 
кафедрі бухгалтерського обліку проводились 
Всесоюзні курси для викладачів аграрних вузів.   

 

 
 

Лекція професора Шатковської Л.С. 
 

Викладачі факультету виконують важливу роботу з 
атестації фахівців в якості голів екзаменаційних 
комісій, з акредитації вузів.  

До методологічної роботи в складі відповідних 
комісій при Міністерстві аграрної політики та 
продовольства України з проблем обліку і контролю 
теж залучаються наші викладачі. Вони вносять значний 
вклад у формування філософії з підготовки фахівців з 
розробки освітніх програм для магістрів, бакалаврів, 
молодших спеціалістів, типових програм з навчальних 
дисциплін т.і. 

 

 
 

Викладачі активну участь приймають в громадській 
і виховній роботі, очолюючи громадські організації 
(профспілкова організація працівників), займаючи 
адміністративні посади (завідувачі кафедрами, 
деканат, ректорат, навчальні підрозділи тощо. 
Надається допомога навчально-дослідним 
господарствам університету з різних питань організації 
виробництва, обліку і контролю. Систематично 
залучаються до роботи в балансових комісіях, 
проводять аудит, тематичні перевірки і надають 
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практичні рекомендації з поліпшення виробничої 
діяльності. 

Викладачі факультету приймали активну участь в 
становленні і розвитку аудиту в Україні у відповідності 
з Законом України «Про аудиторську діяльність» 
(1993 р. з наступними змінами та міжнародними 
стандартами аудиту) та ними розроблено методичне 
забезпечення викладання курсу «Аудит», в т.ч. типова 
програма для аграрних вузів України, методичні 
вказівки, робочі програми та ін. 

Підготовлений і виданий одним із перших в Україні 
навчальний посібник «Аудит і аудиторська діяльність» 
для викладачів і студентів економічних спеціальностей 
аграрних  вузів I-IV рівнів акредитації (авторським 
колективом Шатковською Л.С., Савчуком В.К., Дудкою 
К.П. та ін.) затверджений Міністерством сільського 
господарства України з 1996 року. 

Проводились наукові дослідження з організації 
методики аудиторської діяльності, за результатами 
яких опубліковані наукові статті, тези наукових 
конференцій, виконано за господарською тематикою 
(замовлення ІАЕ. УААН, К. 1994 р. «Розробити 

методичні рекомендації по проведенню аудиту в 
сільськогосподарських підприємствах» авторами 
Шатковською Л.С., Жуком В.М. Підготовлені і захищені 
кандидатські дисертації з аудиту (Дудка К.П., 
Овчарик Р.Ю. (керівник Шатковська Л.С.). 

Нині викладачами кафедри продовжується освітня і 
наукова робота з удосконалення організації і методики 
аудиторської діяльності. Авторським колективом 
Дерев'янко С.І., Олійник С.О., Камінською Т.Г., 
Кузик Н.П., Ганяйло О.М. підготовлено і видано 
навчально-методичний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів «Основи аудиту», підручник 
«Облік і аудит: українсько-англійський термінологічний 
посібник», методичні вказівки тощо.  

Випускники кафедри успішно працюють в різних 
аудиторських фірмах, в т.ч. міжнародних, 
представництва яких є в Україні. 

Кафедрою постійно проводяться заходи з 
Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів 
України, видавництвом газети «Все про бухгалтерський 
облік», ННЦ «Інститут аграрної економіки» України, 
ДННУ «Академія фінансового управління». 
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КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ 
 

 
 

Завідувач кафедри, д.е.н., професор 
Байдала Вікторія Володимирівна 

 
 
 

 
Кафедра економіки утворена в 2021 році шляхом 

об’єднання кафедри економіки праці та соціального 
розвитку та кафедри економіки підприємства їм. проф. 
І.Н. Романенка, які були започатковані в 1972 та 1954 
роках відповідно. Першими завідувачами і 
фундаторами були проф. Григорович Д. А. та проф. 
Романенко І. Н. За роки існування кафедри економіки 
праці та соціального розвитку, її очолювали: к.е.н., 
доц. Ярославський В. А. (1984 – 1987 рр.); д.е.н., 
професор, академік НААН України, заслужений діяч 
науки і техніки України Терещенко В. К. (1987 – 2013 
р.р.), д.е.н., проф. Діброва А. Д. (2013 – 2014 рр.); 
д.е.н., проф. Ткачук В. А., який є членом Європейської 
асоціації вчених економістів-аграрників та членом 
Ради Асоціації Європейських університетів (2014 – 2015 
р.р.); д.е.н., професор, заслужений економіст України 
Єрмаков О. Ю. (2015 – 2021 р.р.). Кафедру економіки 
підприємства ім. проф. І. Н. Романенка у різні роки 
очолювали д.е.н., проф. Касьянов Л. І. (1976 – 1987 
рр.), д.е.н., проф. Мертенс В. П. (1987 – 1995 рр.), 

д.е.н., проф. Руснак П. П. (1995 – 2005 рр.), д.е.н., проф. 
Збарський В. К. (2006 – 2013 рр.), д.е.н., професор 
Рогач С. М. (2014 – 2021 р.р.). З квітня 2021 р. кафедру 
економіки очолює д.е.н., професор Байдала В. В. 

 

 
 
 

Полягає у підготовці висококваліфікованих кадрів у 
сфері економіки для забезпечення потреб сталого 
розвитку українського суспільства та створення 
сприятливого освітнього середовища, що забезпечує 
економіку фахівцями і творчими особистостями, які 
володіють фундаментальними знаннями, 
підкріпленими практичними навичками. 

 

 
 
 

Формування у студентів системних теоретичних і 
прикладних знань з питань економіки підприємства, 
економіки природокористування, економіки праці й 
соціально-трудових відносин, соціальної 
відповідальності, а також управлінської економіки. 

 

 
 
 

✓✓ економічний розвиток аграрного сектора 
України в умовах глобалізації; 

✓✓ стратегічне планування сільського розвитку; 
✓✓ інноваційне та інвестиційне забезпечення 

розвитку сільськогосподарського виробництва 
України; 

✓✓ розвиток біоенергетичного потенціалу 
сільськогосподарських підприємств; 

✓✓ формування економічного потенціалу 
сільськогосподарських підприємств; 

✓✓ формування економічного механізму 
ефективного господарювання сільськогосподарських 
підприємств; 

Історія кафедри 

Місія кафедри 

Завдання кафедри 

Напрями науково-дослідної роботи 
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✓✓ конкурентоспроможність сільськогосподарської 
продукції України на ринках продовольства;  

✓✓ розвиток системи соціально-трудових відносин 
в аграрному секторі України; 

✓✓ формування економічної безпеки 
сільськогосподарських підприємств; 

✓✓ еколого-економічна конкурентоспроможність 
сільського господарства в умовах глобалізації; 

✓✓ формування економічного механізму 
ефективного господарювання сільськогосподарських 
підприємств; 

✓✓ ефективність використання земельно-
ресурсного потенціалу сільськогосподарських 
підприємств; 

✓✓ мікро- та макроекономічні детермінанти 
розвитку біоекономіки України. 
 

 

 
 

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри: (зліва-направо):  
к.е.н., асистент Рубан О. О., д.е.н., доц. Ланченко Є. О., к.е.н., доц. Ільків Л. А., д.е.н., доц. Мірзоєва Т. В.,  

д.е.н., проф. Ткачук В. А., д.е.н., проф. Рогач С. М., к.е.н., доц. Гуцул Т. А., к.е.н., доц. Степасюк Л. М., к.е.н., доц. Гаврилюк І. П., 
д.е.н., проф., завідувач кафедри Байдала В. В., к.е.н., доц. Балан О. Д., д.е.н., проф. Єрмаков О. Ю., 

 к.е.н., доц. Суліма Н. М., асистент Якимовська А. В., к.е.н., доц. Костюк Т. О., к.е.н., доц. Нагорний В. В., 
ст. викладач Коваленко Л. В. 
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КАФЕДРА  
ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

 

Завідувач кафедри, д.е.н., професор 
Вдовенко Наталія Михайлівна 

 
 
 

 
Кафедра глобальної економіки заснована у жовтні 

2014 року рішенням Вченої Ради Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України для підготовки фахівців нової генерації, 
європейського і світового рівня інтелектуального 
розвитку з урахуванням особливостей аграрного 
сектору для ефективної інтеграції в міжнародний 
економічний простір. У своїй діяльності кафедра 
застосовує досвід кращих вітчизняних і зарубіжних 
закладів вищої освіти орієнтуючись на практичні 
інтереси й потреби ринку праці у підготовці 
високопрофесійних випускників.  

З перших днів створення кафедри і дотепер її 
очолює д. е. н., професор Вдовенко Наталія 
Михайлівна, Заслужений працівник сільського 
господарства України – провідний вчений у галузі 
аграрної економіки, яка є автором понад 500 наукових 
і навчально-методичних праць. Має власну наукову 

школу. Є національним консультантом Регіонального 
офісу в Європі і Центральній Азії Продовольчої і 
сільськогосподарської організації ФАО ООН, а також 
членом редакційних колегій наукових видань 

 

 
 
 

Полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців 
в галузі економіки, які завжди готові працювати за 
різними напрямами діяльності в умовах глобальних 
трансформаційних процесів. 

 

 
 
 

Проведення навчальної, методичної, науково-
дослідної роботи з питань аналізу ринків, дослідження 
форм прояву процесів глобалізації, проблем інтеграції 
країни до міжнародної економіки, вплив даних 
процесів на розвиток аграрного сектору через 
підготовку нормативних документів, аналітичних 
матеріалів для міністерств і відомств України. 

 

 
 
 

✓✓ розробка і формування базових напрямів аграрної 
політики України в нових умовах продовольчих і фінансових 
викликів; 

✓✓ формування та функціонування ринків 
агропродовольчої продукції; 

✓✓ підвищення конкурентоспроможності аграрного 
сектору в умовах формування і функціонування Зони вільної 
торгівлі з Європейським Союзом; 

✓✓ розробка новітнього організаційно-економічного 
механізму регулювання сталого рибальства і аквакультури 
через розвиток сільських територій; 

✓✓ прикладні рішення забезпечення 
конкурентоспроможності рибного господарства у нових 
умовах функціонування національної економіки; 

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

Місія кафедри 

Завдання кафедри 

Напрями науково-дослідної роботи 

Історія кафедри 
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✓✓ зміни у тенденціях глобальної торгівлі продукцією 
сільського господарства в напрямах регіональної інтеграції; 

✓✓ розвиток особистих селянських господарств в системі 
національної економіки; 

✓✓ формування біоекономічного потенціалу сільського 
господарства України. 
 

 
 

 
 

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри: (зліва-направо):  
к.е.н., доц. Михальчишина Л. Г., старший лаборант Бондар М. І., завідувач навчально-наукової лабораторії «AGMEMOD» 

Яцун А. Г., д.е.н., проф. Кваша С. М., д.е.н., проф., завідувач кафедри Вдовенко Н. М.,  
д.е.н., проф. Діброва А. Д., к.е.н., доц. Кірейцева О. В., к.е.н., доц. Данилевська-Жугунісова О. Є., 

 к.е.н., доц. Коробова Н. М. 
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КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА 
ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Завідувач кафедри, д.е.н., професор 
Гуцаленко Любов Василівна 

 
 

 
 

Кафедра обліку та оподаткування є провідною з 
підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і 
оподаткування». За період свого існування на кафедрі 
підготовлено близько 12000 фахівців з обліку, аудиту, 
аналізу та оподаткування. Фундатором-організатором і 
першим завідувачем у 1959 році став доцент 
Рогаченко С. М.  

За роки існування кафедри її очолювали: к.е.н., 
доцент Рогаченко С. М. (1959–1961 рр.), д.е.н., 
професор І. В. Малишев (1961–1978 рр.), д.е.н., 
професор Г. Г. Кірейцев (1978-1994 рр.), д.е.н., 
професор Л. К. Сук (1994-1998 рр.), к.е.н., професор 
Л.С. Шатковська (1998–2004 рр.), С.О. Олійник (2004–
2007 рр.), В.М. Ярошинський (2007-2009 рр.), д.е.н., 
професор Т.Г. Камінська (2014-2015 рр.), д.е.н., 
професор Є. В. Калюга (2009-2014 рр; 2015-2021 рр.).  

Із серпня 2021 р. й по теперішній час кафедру 
очолює д.е.н., професор Гуцаленко Любов Василівна, 

яка є автором понад 250 наукових і навчально-
методичних праць, формує власну наукову школу. Є 
членом редакційних колегій наукових видань.  

 

 
 
 

Полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців 
з обліку, аналізу, контролю і оподаткування, які 
володіють необхідними компетенціями, навиками та 
знаннями з метою їх ефективного практичного 
застосування на національному та міжнародному 
рівнях для сталого розвитку економіки України. 

 

 
 
 

Забезпечення якісної професійної підготовки  
кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з 
обліку та оподаткування освітніх ступенів бакалавра, 
магістра, доктора філософії; розвиток і вдосконалення 
науково-інноваційної, міжнародної діяльності, 
організаційної та виховної роботи зі здобувачами 
вищої освіти. 

 

 
 
 

✓✓ розробка і формування базових напрямів 
теоретико-методологічних засад обліку та контролю на 
підприємствах аграрного сектору економіки; 

✓✓ обліково-інформаційне забезпечення розвитку 
внутрішньогосподарських механізмів ефективного 
управління діяльністю суб’єктів господарювання різних 
галузей економіки, і аграрного сектору, зокрема; 

✓✓ розвиток теорії бухгалтерського обліку 
відповідно до вимог міжнародної стандартизації 
фінансової звітності; 

✓✓ міжнародний та національний досвід розвитку 
аудиту в умовах глобалізації економічних відносин; 

✓✓ застосування сучасних інформаційних систем і 
технологій в обліку, аудиті, оподаткуванні; 

Місія кафедри 

Завдання кафедри 

Напрями науково-дослідної роботи 

Історія кафедри 



32

1951-2021

✓✓ трансформаційні перетворення обліково-
контрольного забезпечення управління в умовах 
євроінтеграційних процесів та сталого розвитку 
економіки;  

✓✓ контрольно-аналітичне забезпечення системи 
управління аграрними підприємствами, 
удосконалення методики контролю в умовах 
нестабільності зовнішнього середовища. 

 
 

 

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри: (верхній ряд зліва-направо) к.е.н., доц. Кузик Н.П.,  
ст. викладач Криворот О.Г., лаборант Матяш О.М., к.е.н., доц. Слєсар Т.М., к.е.н., доц. Ганяйло О.М.,  

к.е.н., доц. Боярова О.А., к.е.н., ст. викладач Миськів Л.П., к.е.н., доц. Литвиненко В.С.,  
(нижній ряд зліва-направо) к.е.н., доц. Дерев’янко С.І., к.е.н., доц. Гуренко Т.О., к.е.н., доц. Шевчук К.В.,  

д.е.н., проф., завідувач кафедри Гуцаленко Л.В., ст. викладач Кондрицька Т.М., к.е.н., доц. Колеснікова О.М.,  
к.е.н., доц. Данілочкіна О.В., к.е.н., доц. Мельянкова Л.В. 
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КАФЕДРА СТАТИСТИКИ ТА 
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

 
 

Завідувач кафедри, д.е.н., професор 
Лазаришина Інна Дмитрівна 

 
 
 

 
Кафедра статистики та економічного аналізу має 

славне історичне підґрунтя. Вона була започаткована у 
1904 р. на сільськогосподарському відділенні 
Київського політехнічного інституту, де було створено 
кафедру сільськогосподарської економії і статистики. 
Пройшовши різні історичні організаційні 
перетворення, в 1973 р. створена кафедра статистики 
та економічного аналізу. Першим завідувачем кафедри 
з дня створення кафедри і до 1975 р. був д.е.н., 
професор, академік В.В. Юрчишин; протягом 1975-
1989 рр. – відомий економіст-статистик, к.е.н., доцент 
М.В. Степаненко; з 1989 р. до 2018 р. кафедру 
очолював економіст-аналітик д.е.н., професор, 
заслужений працівник освіти України В. К. Савчук.  

З вересня 2018 р. і по теперішній час кафедру 
очолює д.е.н., професор І. Д. Лазаришина, Відмінник 
освіти України, яка є автором понад 180 наукових і 
навчально- методичних праць, формує власну наукову 
школу. Є членом редакційних колегій наукових видань. 

Член НМК (підкомісії 071 Облік і оподаткування) 
сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН 
України. 

Кафедра статистики та економічного аналізу 
успішно розвиває освітню, науково-інноваційну та 
міжнародну складову діяльності високопрофесійним 
професорсько-викладацьким складом.  

 

 
 
 

Полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців 
у сфері обліку, оподаткування, бізнес-аналітики, які 
підготовлені працювати за різними напрямами 
фінансово-господарської діяльності в умовах 
глобалізації. 

 

 
 
 

Проведення навчальної, методичної, науково-
дослідної, інноваційної роботи з питань статистики, 
економетрики, бізнес-соціального аналізу, 
економічного, проектного, фінансового і стратегічного 
аналізу, стратегічного управлінського обліку, 
дейтамайнінгу та інше. 

 

 
 
 

✓✓ корисність аналітичної інформації та проблеми 
підвищення функціональності економічного аналізу; 

✓✓ розробка системи управління відтворенням 
біологічних ресурсів України; 

✓✓ формування аналітико-прогностичної системи 
управління стратегічним розвитком підприємств 
аграрної сфери; 

✓✓ проблеми удосконалення інформаційно-
аналітичного забезпечення управління фінансовими 
ресурсами сільськогосподарських підприємств; 

✓✓ напрями удосконалення обліково-аналітичного 
механізму менеджменту підприємств; 

Місія кафедри 

Завдання кафедри 

Напрями науково-дослідної роботи 

Історія кафедри 
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✓✓ розробка концепції аналітичного менеджменту 
аграрного сектору України в контексті євроінтеграції; 

✓✓ удосконалення методик і організації 
економічного аналізу в нових аграрних організаційно-
правових формах господарювання; 

✓✓ адаптація методик стратегічного 
управлінського обліку до інформаційних потреб 
суб’єктів господарювання; 

✓✓ статистико-аналітичне забезпечення управління 
інноваційним розвитком економічних суб’єктів; 

✓✓ інформаційно-аналітичне забезпечення 
управління природно-ресурсним потенціалом 
сільськогосподарських підприємств; 

✓✓ підготовка спеціалістів з обліку і оподаткування 
у закладах вищої освіти. 

 
 

 

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри (зліва на право):  
к.е.н., доц. Симоненко О.І., лаборант Путкалюк Н.М., к.е.н., доц. Куць Т.В., к.е.н., доц. Чухліб А.В.,  
д.е.н., проф. Савчук В.К., д.е.н., проф., завідувач кафедри Лазаришина І.Д., к.е.н., доц. Воляк Л.Р.,  

к.е.н., доц. Музиченко А.О., к.е.н., доц. Рябенко Л.М., ст. викладач Гузь М.М., к.е.н., доц. Макарчук О.Г. 
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КАФЕДРА ФІНАНСІВ 
 

 
 

Завідувач кафедри, д.е.н., професор 
Давиденко Надія Миколаївна 

 
 
 

 
Кафедра фінансів утворена у 1993 році для 

підготовки фахівців із фінансів для аграрної галузі. 
Першим завідувачем кафедри був директор Інституту 
аграрної економіки, академік Національної академії 
аграрних наук України, Герой України, доктор 
економічних наук, професор Саблук Петро Трохимович 
– видатний вчений у галузі аграрної економіки, 
фінансів і бухгалтерського обліку. 

За роки існування кафедри, її очолювали: академік 
Національної академії аграрних наук України, доктор 
економічних наук, професор Дем’яненко Микола 
Якович (1994–2000 рр.), кандидат економічних наук, 
доцент Карасик Ольга Михайлівна (2000–2007 рр.), 
доктор економічних наук, професор Мартиненко 
Василь Петрович (2007-2012 рр.), доктор економічних 
наук, професор Худолій Любов Михайлівна (2012–
2014 рр.), доктор економічних наук, професор 
Зеліско Інна Михайлівна (2015 р.). 

З вересня 2015 р. і по даний час кафедру очолює 
Дaвиденко Надія Миколаївна, доктор економічних 

наук, професор. Надія Миколаївна автор понад 350 
наукових і навчально методичних праць. Формує 
власну наукову школу. Є членом редакційних колегій 
наукових видань. 

 

 
 
 

Полягає у підготовці та випуску 
конкурентоспроможних фахівців з фінансів, що набули 
знань та навичок відповідно до загальнодержавних і 
міжнародних критеріїв та стандартів вищої освіти. 

 

 
 
 

Проведення навчальної, методичної, науково-
дослідної роботи з питань фінансів суб’єктів 
господарювання, фінансово-кредитної і податкової 
системи, фінансового, інвестиційного та бюджетного 
менеджменту тощо. 

 

 
 
 

✓✓ перспективи розвитку фінансового 
забезпечення аграрного сектору України; 

✓✓ фінансова політика сталого розвитку сільських 
територій; 

✓✓ розробка та впровадження сучасної методології 
фінансового менеджменту та ринкового фінансового 
інструментарію в підприємствах аграрного сектору; 

✓✓ оптимізація джерел фінансування та мінімізації 
ризиків в аграрному секторі; 

✓✓ проблеми та перспективи інноваційно-
інвестиційної діяльності підприємств аграрного 
сектору; 

✓✓ перспективи розвитку системи формування та 
використання коштів місцевих бюджетів за умов 
децентралізації фінансових ресурсів; 

Місія кафедри 

Завдання кафедри 

Напрями науково-дослідної роботи 

Історія кафедри 
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✓✓ проблеми вдосконалення системи 
оподаткування в сільському господарстві; 

✓✓ дослідження фінансових аспектів 
природокористування в аграрному секторі; 

✓✓ оцінка системи державних фінансів та 
державної підтримки аграрного сектору; 

✓✓ оцінка бюджетних витрат та ефективності 
бюджетних програм; 

✓✓ державні цільові програми підтримки 
товаровиробників через податкові важелі; 

✓✓ механізм підвищення інвестиційної 
привабливості сільськогосподарських підприємств. 

 
 

 

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри (зліва на право):  
к.е.н., доц. Долженко І.І., к.е.н., доц. Тітенко З.М., к.е.н., доц. Мрачковська Н.К., к.е.н., доц. Лемішко О.О.,  

к.е.н., доц. Лабенко О.М., к.е.н., доц. Біляк Ю.В., д.е.н., проф., завідувач кафедри Давиденко Н.М.,  
д.е.н., доц. Негода Ю.В., к.е.н., доц. Скрипник Г.О., к.е.н., ст. викладач Євенко Т.І.,  

ст. лаборант Войцехівська С.І., к.е.н., доц. Буряк А.В., к.е.н., доц. Олійник Л.А. 
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КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА 
СТРАХУВАННЯ 

 

 
 

Завідувач кафедри, д.е.н., професор 
Худолій Любов Михайлівна 

 
 
 

 
Кафедра банківської справи та страхування була 

заснована за рішенням Вченої ради НУБіП України 
наказом ректора № 1222 від 10 липня 2018 р. на базі 
двох кафедр: кафедри банківської справи та частини 
кафедри фіскальної політики і страхування.  

Кафедра банківської справи веде свій початок від 5 
вересня 1998 р. Її першим завідувачем був к.е.н., 
доцент Кручок С.І. Кафедра податкової та страхової 
справи була започаткована 10 жовтня 2000 року. Її 
першим завідувачем був д.е.н., професор, член-
кореспондент УААН Лайко П.А., пізніше, к.е.н., доцент 
Долженко І.І., з 2011 р. кафедрою фіскальної політики і 
страхування завідувала д.е.н., професор Худолій Л.М. 

З 2018 року по даний час кафедру банківської 
справи та страхування очолює Худолій Любов 
Михайлівна, доктор економічних наук, професор, 
Відмінник освіти України, нагороджена Нагрудним 
знаком МОН України "За наукові та освітні досягнення" 

Вона є автор більше 260 наукових і навчально 
методичних праць. Вона є керівником наукової школи. 
Є членом редакційних колегій наукових видань. 

 

 
 
 

Підготовка висококваліфікованих, 
конкурентоспроможних кадрів для роботи у 
банківській системі, страхових компаніях, в аграрних 
підприємствах на посадах фінансистів. 

 

 
 
 

Організація навчальної, науково-методичної та 
культурно-виховної роботи по підготовці бакалаврів і 
магістрів зі спеціальності «Фінанси, банківська справа і 
страхування», які б відповідали професійним, 
організаторським і людським стандартам якості. Для 
розвитку інноваційних здібностей та ініціативності, 
посилення їх конкурентних позицій на ринку праці 
студенти кафедри залучаються до участі у 
міжнародних конкурсах наукових робіт, у 
міжвузівських олімпіадах і конкурсах науково-
дослідних робіт, проходять виробничу практику у 
провідних банківських установах, в страхових 
компаніях та на підприємствах. 

 

 
 
 

✓✓ трансформація ринку фінансових послуг в 
Україні; 

✓✓ стратегія і тактика розвитку банківської системи 
України; 

✓✓ сприяння відновленню та розвитку економіки з 
боку фінансової системи; 

✓✓ розвиток споживчого кредитування; 
✓✓ проблеми банківського кредитування 

інноваційних проєктів; 

Місія кафедри 

Завдання кафедри 

Напрями науково-дослідної роботи 

Історія кафедри 
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✓✓ розробка фінансово-економічного механізму 
для аграрного сектора; 

✓✓ розвиток обов’язкового і добровільного 
страхування природно-виробничих ризиків у 
сільському господарстві; 

 

✓✓ інтеграція страхових і банківських послуг; 
✓✓ розвиток ринку аграрного страхування; 
✓✓ депозитна політика банків як цілісна концепція 

їх діяльності в сфері залучення коштів; 
✓✓ розвиток ринку особового страхування. 
 

 
Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри (зліва на право):  

ст. лаборант Толкова Л.Х., к.е.н., доц. Муравський О. А., к.е.н., доц. Жарікова О.Б., к.е.н., доц. Файчук О. В.,  
д.е.н., проф., завідувач кафедри Худолій Л.М., к.е.н., доц. Аврамчук Л. А., к.е.н., доц. Костюк В.А.,  

к.е.н., доц. Бронін О.В., к.е.н., доц. Мамчур Р.М. 
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КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІРЖОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

 
 

Завідувач кафедри, д.е.н., професор 
Ільчук Микола Максимович 

 
 
 

 
Кафедра організації підприємництва та біржової 

діяльності утворена у 2019 році шляхом приєднання до 
кафедри підприємництва та організації агробізнесу 
кафедри біржової діяльності та торгівлі з метою 
підвищення ефективності використання навчально-
наукового потенціалу двох випускових кафедр при 
підготовці фахівців із підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності для аграрної сфери.  

Кафедру підприємництва та організації агробізнесу 
з 2003 до 2019 року очолював д.е.н., проф. член-
кор. НААН України, заслужений діяч науки і техніки 
України Ільчук М.М., який і нині очолює кафедру 
організації підприємництва та біржової діяльності. Із 
початку створення кафедри її очолювали: проф. 
Каневський О.П. (1930 –1931 рр.), проф. Радченко А.Я. 
(1931 – 1934 рр.), д.е.н., проф. Климко Н.Г. (1934 – 
1941), д.е.н., проф. Сироцинський К.О.  (1944 – 1950; 

1954 – 1962), д.е.н., проф. Григорович Д.А. (1951 – 
1954), д.е.н., проф. Клецький Л.М. (1963 – 1972), к.е.н., 
проф. Зрібняк Л.Я. (1974 – 1975), д.е.н., проф. 
Юрчишин В.В. (1975 –1976), д.е.н., проф. Азізов С.П. 
(1978 – 1987), к.е.н., проф. Тарасенко Г.С. (1988 – 2000), 
д.е.н., проф. Ільчук М.М. (2000 – 2001), д.е.н., проф. 
Шпичак О.М. (2002 – 2003). 

Кафедра біржової діяльності свого часу була 
створена у 2001 році з метою організації підготовки та 
перепідготовки фахівців для біржового ринку. Її 
засновником був к.е,н., проф., заслужений діяч науки і 
техніки України Солодкий М.О.  

 

 
 
 

Полягає у підготовці висококваліфікованих 
фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та 
складні організаційно-економічні задачі з 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності щодо 
збалансованого розвитку аграрного сектору 
економіки. 

 

 
 
 

Проведення навчальної, методичної, науково-
дослідної роботи з питань організації, ефективного 
функціонування та розвитку підприємницьких структур 
та біржової торгівлі. 

 

 
 
 

✓✓ функціонування та розвиток ринків 
сільськогосподарської продукції; 

✓✓ ефективне функціонування підприємницьких 
структур в аграрній сфері; 

✓✓ розвиток організаційно-правових форм 
господарювання в сільському господарстві; 

✓✓ удосконалення економічного механізму 
господарювання в аграрній сфері; 

Місія кафедри 

Завдання кафедри 

Напрями науково-дослідної роботи 

Історія кафедри 
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✓✓ бізнес-планування підприємницької діяльності; 
✓✓ розробка рекомендацій по ефективному 

формуванню попиту та пропозиції на ринках основних 
видів тваринницької продукції; 

✓✓ розвиток земельних відносин та ефективне 
використання земельних ресурсів;  

✓✓ розвиток підприємницької діяльності в 
сільському господарстві та її ефективність; 

✓✓ розвиток біржової торгівлі на товарних та 
фінансових ринках; 

✓✓ розвиток біржового ринку фінансових 
інструментів в Україні; 

✓✓ розвиток біржового ринку в умовах 
глобалізації; 

✓✓ біржова торгівля товарними деривативами та 
перспективи її розвитку в Україні. 

 

 
 

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри: (зліва-направо):  
к.е.н., доц. Маршалок М.С., ст. лаборант Юрченко В.В., к.е.н., проф. Солодкий М.О., к.е.н., доц. Любар Р.П., 

 к.е.н., доц. Яворська В.О., к.е.н., доц. Коновал І.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри Ільчук М.М.,  
к.е.н., доц. Нікітченко С.О., к.е.н., доц. Кириченко А.В., к.е.н., доц. Фурса А.В., к.е.н., доц. Томашевська О.А.,  

к.е.н., доц. Березовська Л.О., ст. лаборант Рябіца О.В.  
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ОС Бакалавр ОС Магістр ОНС Доктор 
філософії (PhD) 

НС Доктор наук 

Спеціальність  
(освітньо-

професійна 
програма) 

Спеціальність  
(освітньо-

професійна 
програма) 

Спеціальність  
(освітньо-наукова 

програма) 

Спеціальність 

 

051 Економіка 
- Економіка 
підприємства 
- Міжнародна 
економіка 

071 Облік і 
оподаткування 

- Облік і аудит 
- Аналітичне та 
обліково-правове 
забезпечення бізнесу  

072 Фінанси, 
банківська справа та 

страхування 
- Фінанси і кредит 
- Корпоративні 
фінанси 
076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність 
- Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

051 Економіка 
- Економіка 
підприємства 
- Прикладна 
економіка 

071 Облік і 
оподаткування 

- Облік і аудит 
072 Фінанси, 

банківська справа та 
страхування 

- Фінанси і кредит 
076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність 
- Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

051 Економіка 
- Економіка 
підприємств та 
галузей 
національного 
господарства 

071 Облік і 
оподаткування 

- Облік і 
оподаткування 

072 Фінанси, 
банківська справа та 

страхування 
- Фінанси, 
банківська справа та 
страхування 

076 
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність 

- Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами 
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) 

СТУПЕНЕВА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ НА ЕКОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 
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ОС БАКАЛАВР 
051 «ЕКОНОМІКА» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА – 
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

 
 

Гарант програми, к.е.н., доцент 
Степасюк Людмила Михайлівна 

 
 
 

Бути потрібним - це важливо. І сьогодні кожен 
патріот та громадянин має внести свій вклад у 
розвиток економіки країни. Відмінною рисою професії 
економіста є висока затребуваність на ринку праці. 
Економіст - один із найважливіших фахівців для 
підприємства. Саме цей спеціаліст задає вектор руху 
спільних зусиль всього колективу.  

ОПП "Економіка підприємства" враховує існуючу 
стійку тенденцію до цифровізації функціонування 
підприємств різних сфер економічної діяльності, 
забезпечує проходження виробничої та практичної 
підготовки студентів на підприємствах реального 
сектора економіки. Передбачено можливість вивчення 
базових дисциплін англійською мовою.  

 

 
 

 

✓✓ Володіти сучасним економічним мисленням, 
універсальними і професійними компетентностями 
щодо аналізу взаємозв’язків у традиційних та 
мережевих економічних системах  

✓✓ Передбачати та оцінювати вплив зовнішніх і 
внутрішніх факторів та управлінських рішень на 
результативність діяльності при плануванні та розробці 
стратегій розвитку підприємств 

✓✓ Здатність проводити економічний аналіз 
функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 
здійснювати оцінку їх конкурентоспроможності 
 
 
 

 

Випускники розуміють закономірності 
функціонування та розвитку соціально-економічних 
систем та процесів, вміють їх моделювати, 
прогнозувати та регулювати. Вони здатні вирішувати 
завдання, пов’язані з діагностичною, плановою (в т. ч. 
прогнозною), аналітичною діяльністю та економічним 
управлінням на підприємствах, в установах та 
організаціях усіх форм власності та видів економічної 
діяльності. 

 
 
 
 

Випускники можуть працювати у фінансових, 
страхових, аудиторських, консалтингових бізнес-
структурах, аналітичних і фінансово-економічних 
підрозділах секторів економіки, органах державного 
управління, дослідницьких центрах, наукових 
інститутах та лабораторіях, у вітчизняних та 
міжнародних холдингових компаніях, в інвестиційних 
компаніях, органах державної влади, власному бізнесі. 

Характеристика ОПП 

Переваги навчання 

Профіль випускника 

Кар’єрні можливості 
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051 «ЕКОНОМІКА» 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА – 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 
 

 
 

Гарант програми, к.е.н., доцент 
Кірейцева Олена Василівна 

 
 
 

 
Ефективна інтеграція українського ринку аграрної 

продукції в світовий простір обумовлена нагальною 
потребою у фахівцях з міжнародної економіки в 
аграрній сфері, які б добре зналися та професійно 
орієнтувалися в закономірностях та поточних 
тенденціях розвитку світових і регіональних ринків 
аграрної продукції, їх окремих сегментів, принципів 
прийняття господарських рішень у галузі міжнародних 
торговельних відносин, розумілися в способах виходу 
на світові ринки та стимулюванні експортно-імпортних 
операцій. 

У глобальному світі економіст-міжнародник є 
лідером, випереджаючи інші професії за швидкістю 
проникнення в ділову практику, адже знання в області 
міжнародної економіки та світових економічних 
відносин, навички ведення зовнішньоекономічних 
операцій потрібні сучасному бізнес-середовищу.  

 
 
 
✓✓ Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні завдання у сфері міжнародної 
економіки у цілому та в аграрній сфері зокрема  

✓✓ Аналізувати міжнародні продовольчі ринки 
товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання 
міжнародної торгівлі, абстрактно мислити щодо 
функціонування складних економічних систем  

✓✓ Брати участь у ділових міжнародних 
організаційно-правових відносинах, обґрунтовувати 
конкретні умови реалізації форм міжнародних 
економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і 
мікрорівнях 

 
 
 
 
 

Економісти-міжнародники будуть орієнтуватися в 
закономірностях та поточних тенденціях розвитку 
світових і регіональних ринків аграрної продукції, їх 
окремих сегментів, принципів прийняття 
господарських рішень у галузі міжнародних 
торговельних відносин, розумітися в способах виходу 
на світові ринки та стимулюванні експортно-імпортних 
операцій. 

 
 
 

 
Випускники можуть працювати: в іноземних 

підприємствах, іноземних представництвах 
підприємств України всіх форм власності, міжнародних 
та інвестиційних відділах банків, у структурах 
центральних органів виконавчої влади України, 
відділах зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних 
та іноземних підприємств, в страхових компаніях та 
органах регулювання економіки на рівні держави і 
регіону. 
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071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА –  

ОБЛІК І АУДИТ 
 

 
 

Гарант програми, к.е.н., доцент 
Кузик Наталія Петрівна 

 
 
 

 
ОПП «Облік і аудит» – це інтегрована підготовка 

бакалаврів на засадах конкурентоспроможності та 
 інноваційності, що поєднує чітку практичну 
спрямованість навчання щодо бухгалтерського обліку, 
фінансового та управлінського обліку, обліку у банках 
та у бюджетних установах, обліку і звітності в 
оподаткуванні, аналізу господарської діяльності, 
аудиту, інформаційних систем і технологій в аналізі та 
аудиті, звітності суб’єктів господарювання України 
різних організаційно-правових форм для цілей 
управління з дотриманням вимог законодавства та 
професійно-етичних принципів.  

ОПП є акредитованою Привілейованим інститутом 
управлінських бухгалтерів (CIMA,), що забезпечує 
здобувачам вищої освіти можливість безпосередньо 
вступати на операційний рівень кейс стаді кваліфікації 
CIMA. 

 
 
 
✓✓ Отримання практичних навиків організації та 

ведення бухгалтерського обліку, аудиту фінансової 
звітності підприємств різних організаційно-правових 
форм із урахуванням особливостей та складності їх 
структури й потреб в обліковій інформації, сучасних 
зарубіжних методик обліку і аудиту 

✓✓ Вивчення сучасних систем та інформаційних 
технологій для організації обліку, аудиту та 
оподаткування в умовах цифрової економіки 

✓✓ Стажування, практика у провідних 
національних та міжнародних компаніях, аудиторських 
фірмах, підприємствах з іноземними інвестиціями, 
фінансових та банківських установах, контролюючих 
органах та органах державної влади 
 
 
 
 
 

Випускники отримують професійно-профільовані 
знання й практичні навички з бухгалтерського обліку, 
оподаткування, контролю і аналізу діяльності 
підприємств і організацій; навички ведення 
бухгалтерського обліку в умовах застосування різних 
форм обліку та інформаційних систем; використання 
сучасних методів контролю; складання звітності: 
фінансової, податкової, управлінської; проведення 
аналізу господарської діяльності суб'єктів 
господарювання. 

 
 
 

 
Випускники досягають успіху і впевненого 

кар'єрного зростання на керівних посадах відділів 
обліку і звітності, контролю (аудиту) в міністерствах та 
відомствах, головними бухгалтерами, аудиторами, 
фінансовими директорами суб’єктів господарювання, 
консультантами зі специфіки оподаткування різних 
видів діяльності. 
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071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА –  

АНАЛІТИЧНЕ І ОБЛІКОВО-ПРАВОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕСУ 

 

 
 

Гарант програми, д.е.н., професор 
Лазаришина Інна Дмитрівна 

 
 
 

 
Ви маєте бажання управляти активами і грошовими 

потоками бізнес-структур? Ви бачите себе головним 
бухгалтером, фінансовим аналітиком малого, 
середнього чи великого підприємства? У сфері Ваших 
інтересів аналітичний супровід бізнес-процесів у всіх 
секторах економіки і у міжнародних компаніях?  

ОПП «Аналітичне і обліково-правове забезпечення 
бізнесу» дозволяє випускникам вільно оперувати 
знаннями з фінансового і управлінського обліку, 
оподаткування, бізнес-статистики, бізнес-аналізу, 
аудиту, моделювання і прогнозування бізнес-процесів 
та оціночних показників. Студенти набувають 
поглиблених знань з фінансового, трудового, 
податкового права, що, у сукупності є умовою успішної 
роботи на підприємствах, у міністерствах і відомствах. 

 
 
 
✓✓ Ви будете компетентними у сфері обліку і 

звітності, оподаткування, аудиту, бізнес-статистики, 
бізнес-аналізу підприємств різних форм власності і 
видів діяльності 

✓✓ Ви зможете давати правову оцінку бізнес-
процесів підприємства у частині трудового, 
фінансового, податкового і корпоративного права у 
межах своєї професії 

✓✓ Ви отримаєте практичні вміння фінансового та 
бізнес-аналізу в ІТ-середовищі, роботи в EXCEL, 
використання сучасних бухгалтерських програмних 
продуктів, моделювати і прогнозувати напрями 
діяльності підприємств 
 
 
 
 
 

Випускники вміють здійснювати причинно-
наслідковий аналіз всіх напрямів фінансово-
господарської діяльності підприємства. Знають 
законодавчу і нормативно-правову базу і вміють її 
застосовувати в бухгалтерському обліку, контролі, 
аудиті та оподаткуванні. Знають сучасні ІТ-технології в 
обліку, аналізі, оподаткуванні. Вільно володіють 
спеціальними і фаховими компетентностями. 

 
 
 

 
Випускники можуть працювати: на підприємствах 

всіх форм власності, у міністерствах, відомствах, 
державних і недержавних інституціях, силових 
структурах, ІТ-сфері, банках, аудиторських фірмах, 
консалтингових компаніях, міжнародних компаніях, 
започаткувати власний бізнес. 
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072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА 
ТА СТРАХУВАННЯ» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА – 
ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

 

 
 

Гарант програми, д.е.н., доцент 
Негода Юлія Володимирівна 

 

 
 

 
Ви коли небудь мріяли працювати в банку чи 

інвестиційній фірмі? Ви б хотіли взяти на себе 
відповідальність за управління фінансами бізнесу або, 
можливо, ви бачите себе в ролі учасника проекту, який 
відповідає за прийняття рішень щодо фінансування? А 
можливо ви хочете управляти фінансовими ресурсами 
на державному чи місцевому рівні? 

ОПП «Фінанси і кредит» охоплюють все необхідне, 
щоб повністю ознайомитися з фінансовими 
процесами: від основ бухгалтерського обліку та 
економіки до фінансових та реальних інвестицій та 
фінансових інструментів. Студенти набувають навичок, 
що дозволяють їм виконувати основні фінансові 
завдання та здійснювати аналіз, якщо цього вимагають 
бізнес, урядові та неурядові організації.  

 
 
 

 

✓✓ Станьте обізнаним у галузі фінансів, банківської 
справи та страхування, зокрема: основах фінансів, 
фінансів суб’єктів господарювання, інвестицій, 
банківській справі, страхуванню 

✓✓ Ви зможете використовувати сучасні 
інформаційні технології для вирішення завдань 
державного регулювання, прогнозування й планування 
державних та місцевих доходів і витрат 

✓✓ Ви оцінюватимете ризики та зможете 
управляти ними, здійснюватимете оцінку 
інвестиційних проектів та навчитеся приймати 
фінансові рішення 
 
 
 
 
 

Випускники розуміють причини і наслідки 
виникнення економічних процесів на 
макроекономічному та мікроекономічному рівні. 
Знють сучасні тенденції бюджетної та податкової 
системи. Вони здатні аналізувати фінансові та 
бухгалтерські документи. Їх навчають розробляти 
бізнес-плани, оцінювати ризики і управляти ними, 
управляти бюджетами, здійснювати оцінку 
інвестиційних проектів та приймати фінансові рішення. 

 

 
 

 
 

Випускники можуть працювати: в фінансових, 
банківських установах і страхових компаніях, 
інвестиційних і пенсійних фондах; на підприємствах, 
що здійснюють діяльність на фінансовому ринку і у 
фінансово-правовому секторі; спеціалісти у фіскально-
бюджетних і податкових установах, спеціалісти з 
фінансів і кредиту, на державних і приватних 
підприємствах. 
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072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА 
ТА СТРАХУВАННЯ» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА –  
КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ 

 

 
 

Гарант програми, к.е.н., доцент 
Біляк Юлія Вікторівна 

 
 
 

 
ОПП «Корпоративні фінанси» («Corporate finance») 

реалізується у провідних європейських та 
американських університетах. Протягом навчання 
здійснюється підготовка майбутніх фінансових 
директорів (CFO), фінансових аналітиків, аудиторів та 
фахівців у сфері фінансового консалтингу і контролінгу. 
ОПП «Корпоративні фінанси» забезпечує набуття 
компетенцій, які висуваються міжнародними 
корпораціями, консалтинговими, інвестиційними, 
аудиторськими компаніями, а також банками та 
аналітичними центрами. 

ОПП «Корпоративні фінанси» розрахована на 
амбітних, динамічних студентів, які прагнуть отримати 
базову спеціальність з поглибленими знаннями 
корпоративних фінансів, фінансового контролінгу.  

 
 
 
✓✓ Ви зможете розробляти та реалізовувати 

фінансову стратегію підприємств, управляти фінансами 
у великому, середньому та малому бізнесі 

✓✓ Ви навчитеся управляти Cash-Flow, доходами, 
витратами, прибутком та вартістю компаній, 
здійснювати фінансово-інвестиційний аналіз, 
бюджетування на рівні підприємств 

✓✓ Уміння використовувати методи та прийоми 
формування власного та позикового капіталу 
підприємствами корпоративного сектору, 
розраховувати ставку дисконтування та оцінювати 
фінансово-інвестиційні ризики корпоративного 
підприємства 

 
 
 
 

Отримавши диплом бакалавра за спеціалізацією 
«Корпоративні фінанси», випускник гарантовано 
зможе управляти фінансами (фінансовий менеджмент) 
у бізнесі, банках та інших секторах економіки; 
управляти Cash-Flow, доходами, витратами, прибутком 
та вартістю компаній; здійснювати фінансово-
інвестиційний аналіз, облік за національними та 
міжнародними стандартами, бюджетування на рівні 
підприємств; розробляти та реалізовувати фінансову 
стратегію підприємств. 

 
 

 
За наших випускників конкурують найкращі 

компанії, відтак, високооплачувана робота – 
гарантована: у сфері вітчизняного та іноземного 
корпоративного бізнесу – на престижних та 
високооплачуваних посадах: фінансових директорів, 
фінансових менеджерів, аналітиків з фінансово-
економічної безпеки, податкового консультанта, 
працівника контрольно-ревізійного відділу.  
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076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ 
ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА – 
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА 

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 
 

Гарант програми, к.е.н., доцент 
Яворська Валентина Олександрівна 

 
 
 

 
Бажаєте стати успішними у підприємницькій, 

торговельній чи біржовій справі? Запрошуємо Вас на 
навчання на освітньо-професійну програму 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»! Ви 
маєте нагоду поринути у традиційне навчання та 
сучасний цифровий світ. Пропонуємо для Вас 
інноваційні підходи у навчанні, нові та нестандартні 
рішення у сфері агробізнесу та біржової торгівлі на 
організованих товарних і фінансових ринках. 

ОПП надає можливість отримати унікальні 
теоретичні знання та сформувати професійні навики у 
сфері підприємницької, торговельної та біржової 
діяльності, а також передбачає залучення до 
викладання професіоналів.  

 
 
 
✓✓ Викладачі-професіонали, які мають великий 

стаж роботи, практичні навики, стажування у 
провідних вітчизняних і зарубіжних університетах, 
аграрних та інвестиційних компаніях, біржах 

✓✓ Навчально-практичні лабораторії: «Біржової 
діяльності і торгівлі» та «Бізнес-планування 
підприємницької діяльності». Всі аудиторії оснащені 
сучасною комп’ютерною технікою. Розвинута 
соціальна інфраструктура 

✓✓ Конкурентоспроможність на ринку праці. Наші 
випускники працюють у провідних зарубіжних та 
вітчизняних компаніях 

 
 
 
 
 

Наші випускники – це фахівці нової формації, здатні 
вирішувати складні професійні завдання в умовах 
невизначеностей і ризиків. Вони мають можливість 
практично опанувати торговельні стратегії товарними 
та фінансовими деривативами на провідних біржах 
світу, здатні забезпечити мінімізацію цінових ризиків 
агробізнесу через механізм хеджування. 

 

 
 

 
Випускники можуть організовувати власний бізнес, 

бути помічниками та очолювати компанії, працювати 
консультантами з ефективності підприємництва, 
фахівцями-аналітиками з дослідження товарного 
ринку, аналітиками з інвестицій, брокерами, 
дилерами, фахівцями з біржових операцій, фахівцями 
з управління активами, менеджерами з оптової і 
роздрібної торгівлі, тощо. 

Характеристика ОПП 

Переваги навчання 

Профіль випускника 

Кар’єрні можливості 
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ОС МАГІСТР 
051 «ЕКОНОМІКА» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА – 
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

 
 

Гарант програми, д.е.н., професор 
заслужений економіст України, 
Єрмаков Олександр Юхимович 

 
 
 

 
Якщо Ви прагнете до професійного зростання та 

особистісного розвитку, хочете працювати у бізнесі чи 
державних структурах, мрієте отримати винагороду 
професійного визнання та заснувати свій власнй бізнес, 
хочете бути успішною людиною, то освітньо-
професійна програма «Економіка підприємства» – це 
правильний вибір!  

ОПП «Економіка підприємства» спрямована на 
підготовку кваліфікованих професіоналів з економіки 
які володіють сучасним економічним мисленням і 
компетентностями, що визнаються як внутрішнім, так і 
зовнішнім ринком праці, прикладними навичками 
щодо вирішення проблем функціонування і розвитку 
економічних систем. 

 
 
 
✓✓ Станете здатним визначати та розв'язувати 

складні економічні завдання і проблеми, приймати 
відповідні аналітичні та управлінські рішення у різних 
сферах економіки, в тому числі й аграрній, в умовах 
невизначеності 

✓✓ Використовувати набуті знання для організації 
та планування виробничо-економічної діяльності 
суб’єктів господарювання, прогнозування економічних 
процесів та управління діяльністю підприємств 

✓✓ Ви зможете: застосовувати сучасні 
інформаційні технології у соціально-економічних 
дослідженнях; використовувати наукові підходи до 
формування та обґрунтування ефективних стратегій в 
економічній діяльності 

 

 
 
 
 

Економіст – це фахівець по здійсненню економічної 
діяльності підприємства, робота якого спрямована на 
підвищення ефективності та рентабельності 
виробництва, якості продукції та освоєнні нових видів, 
досягнення високих кінцевих результатів при 
оптимальному використанні матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів. Професія «економіст» є 
регульованою в нашій державі, що підтверджується 
положеннями законів України. 

 

 
 

 
Випускники ОПП «Економіка підприємства» здатні 

виконувати професійну роботу за такими основними 
спеціальностями як: головний економіст; економіст; 
керівники малих підприємств; менеджери з питань 
комерційної діяльності та управління; консультант з 
економічних питань; консультант з ефективності 
підприємництва. 

Характеристика ОПП 

Переваги навчання 

Профіль випускника 

Кар’єрні можливості 
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051 «ЕКОНОМІКА» 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА – 

ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА 
 

 
 

Гарант програми, д.е.н., професор 
Вдовенко Наталія Михайлівна 

 
 
 

 
Чи мріяли працювати в міжнародній компанії або в 

центральному органі виконавчої влади? Ви б хотіли 
взяти на себе відповідальність за управління галузями 
національної економіки в країні або, можливо, ви 
бачите себе в ролі учасника проекту, який відповідає 
за прийняття рішень за результатами аналізу й 
прогнозування розвитку агропродовольчих ринків? Ви 
прагнете зрозуміти глобальні трансформаційні 
процеси?  

ОПП «Прикладна економіка» охоплює все 
необхідне, щоб повністю ознайомитися з процесами 
формування та функціонування агропродовольчих 
ринків: від основ виробничої та глобальної економіки, 
аграрної політики до прийняття прикладних 
програмних рішень в економіці, маркетингу та 
менеджменту регіонального ланцюжка створення 
доданої вартості в аграрному секторі. 

 
 
 
✓✓ Станете обізнаними у сфері глобальної та 

регіональної економіки, а отримані якісні знання 
будуть у нагоді при професійному зростанні в органах 
державної влади 

✓✓ Ви зможете використовувати сучасні 
інформаційні технології для вирішення завдань 
галузевого регулювання 

✓✓ Ви здійснюватимете аналіз розвитку 
агропродовольчих ринків і прийматимете відповідні 
рішення 

 

 
 
 

Випускники розуміють причини і наслідки 
виникнення глобальних економічних процесів. 
Отримують фундаментальні знання у галузі економіки 
через формування навичок та вмінь із застосування 
сучасних методів та інструментів для обґрунтування 
нових підходів до галузевого регулювання у 
відповідності до потреб ринку праці. Наші фахівці 
приймають обґрунтовані рішення за умови 
невизначеності та мінливості зовнішнього середовища 
як на національному, так і на місцевому рівнях, 
здійснюють експертно-аналітичну діяльність. 

 
 

 
Сферою працевлаштування випускників 

магістерської програми є центральні органи 
виконавчої влади, аграрні формування, провідні 
компанії. Після закінчення навчання студентам 
присвоюється кваліфікація «Професіонали в галузі 
економіки». 

 

Характеристика ОПП 

Переваги навчання 

Профіль випускника 

Кар’єрні можливості 
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071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА –  

ОБЛІК І АУДИТ 
 

 
 

Гарант програми, д.е.н., професор 
Калюга Євгенія Василівна 

 
 
 

 
Магістри спеціальності «Облік і оподаткування» 

отримують широкі компетенції, які охоплюють: навики 
організації та ведення бухгалтерського обліку 
підприємств різних організаційно-правових форм із 
урахуванням особливостей, складності їх структури й 
потреб у обліковій інформації; поглиблені знання з 
розробки і використання інформаційних систем і 
технологій в обліку, аналізі, оподаткуванні й аудиті; 
організовувати і проводити аудит відповідно до 
філософії та стратегічних цілей бізнесу. 

Метою ОПП «Облік і аудит» є формування у 
майбутнього фахівця здатності динамічно поєднувати 
знання, уміння, комунікативні навички і спроможності 
з автономною діяльністю та відповідальністю, загальні 
засади методології наукової та професійної діяльності 
під час вирішення проблемних питань у сфері обліку, 
контролю, аналізу та оподаткування. 

 
 
 
✓✓ Знання широкого кола питань з різних сфер 

економіки та ринкових відносин: кон’юнктура ринку, 
ціноутворення, бухгалтерського обліку, податкового 
законодавства, аудиту, зовнішньоекономічної 
діяльності 

✓✓ Зв'язок навчання з практикою, який 
забезпечується через ділових та наукових партнерів 
шляхом застосування елементів дуальної освіти, а 
також проходження практик на базі провідних 
підприємств, організацій та установ 

✓✓ Реалізація навчального процесу на базі 
використання сучасних інформаційних систем і 
комп’ютерних технологій в обліку, аналізі, 
оподаткуванні й аудиті 

 

 
 
 

Інтегрована підготовка магістрів, що поєднує чітку 
практичну спрямованість навчання щодо організації 
бухгалтерського обліку, застосування його в управлінні 
підприємством, організації і методики аудиту та 
фінансового аналізу суб’єктів господарювання України 
різних форм власності та організаційно-правових 
форм. 

 

 
 

 
Сферою працевлаштування випускників є 

підприємства та організації різних галузей економіки 
України: державні установи та організації; банки; 
фінансові установи, аудиторські компанії, тощо. Фахівці 
спеціальності є багатофункціональними працівниками, 
які займаються не тільки веденням обліку та 
здійсненням контролю, але й розробляють та 
супроводжують реальні бізнес-плани, інвестиційні 
проекти, антикризові програми, здійснюють 
економічні розрахунки та аналізують їх результати. 

Характеристика ОПП 

Переваги навчання 

Профіль випускника 

Кар’єрні можливості 
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072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА 
ТА СТРАХУВАННЯ» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА – 
ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

 

 
 

Гарант програми, д.е.н., професор 
Худолій Любов Михайлівна 

 
 
 

 
Ви любите працювати з людьми; Вам подобається 

надавати фінансові послуги; Ви хотіли би знизити 
ризиковість своєї підприємницької діяльності, Ви 
мрієте стати ефективним фінансовим менеджером на 
підприємстві, у банку, страховій чи інвестиційній 
компанії? Магістерська ОПП – Фінанси і кредит 
створена саме для того, щоби мрії перетворилися на 
реальність.  

Мета ОПП «Фінанси і кредит» – формування у 
майбутнього фахівця здатності поєднувати знання, 
уміння, комунікативні навички для компетентного 
вирішення важливих завдань та проблем у галузі 
фінансів, банківської справи та страхування, а також у 
процесі розробки і запровадження фінансової політики 
і фінансових механізмів для аграрної галузі економіки. 

 
 
 
✓✓ Вивчення сучасних дисциплін, що 

викладаються за різноманітними оригінальними 
методами і формами на українській та англійській 
мовах провідними викладачами НУБіП України та 
спеціалістами-роботодавцями  

✓✓ Уміння розвинути власний бізнес в агросекторі і 
ефективно управляти ним  

✓✓ Навчальна практика на базах у роботодавців 
(провідні банки, страхові компанії країни, передові 
підприємства агропромислового сектору, органи 
державної влади) із подальшим працевлаштуванням 

 
 
 
 

Випускники знають принципи, методи і специфіку 
управління фінансами в різних сферах економіки, 
розуміють причинно-наслідкові зв’язки явищ, що 
вібуваються в економіці. Вони вміють аналізувати 
тенденції розвитку і приймати рішення щодо 
поліпшення управління фінансами та запровадження 
новітніх методів в управлінні ними. 

 

 
 

 
Випускники можуть працювати: керуючими 

відділень банків, страхових компаній, підприємств; 
керівниками фінансового відділу цих структур; 
фінансовими директорами; начальниками планово-
фінансових відділів; професіоналами з управління 
корпоративними підприємствами та з управління 
активами; спеціалістами з фінансово-економічної 
безпеки, а також головними державниими 
податковими інспекторами; фінансовими та 
інвестиційними консультантами. 

Характеристика ОПП 

Переваги навчання 

Профіль випускника 

Кар’єрні можливості 
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076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ 
ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА – 
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА 

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гарант програми, к.е.н., професор 
Солодкий Микола Олександрович 

 
 
 

 
Ви хочете продовжити навчання в магістратурі і 

стати успішним підприємцем, трейдером чи 
біржовиком? Чекаємо Вас на навчання на Освітньо-
професійній програмі «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»! ОПП спрямована на підготовку 
висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

Програма орієнтована на формування у студентів 
навичок, що дозволять їм виконувати практичні 
завдання та здійснювати аналітичну і торговельну 
діяльність з акцентом на специфіку розвитку аграрного 
сектору економіки та біржової торгівлі на 
організованих товарних ринках та ринках капіталу.  

 
 
 
✓✓ Викладачі-професіонали, які мають великий 

стаж роботи, практичні навики, стажування у 
провідних вітчизняних і зарубіжних університетах, 
аграрних та інвестиційних компаніях, біржах 

✓✓ Навчально-практичні лабораторії: «Біржової 
діяльності і торгівлі» та «Бізнес-планування 
підприємницької діяльності». Всі аудиторії оснащені 
сучасною комп’ютерною технікою. Розвинута 
соціальна інфраструктура 

✓✓ Діджитал-технології проведення лекційних та 
практичних занять, електронна навчальна платформа 
Elearn.nubip.edu.ua. 

 
 
 
 

Наші випускники – це фахівці нової формації, здатні 
вирішувати складні професійні завдання в умовах 
невизначеностей і ризиків. Вони мають можливість 
практично опанувати торговельні стратегії товарними 
та фінансовими деривативами на провідних біржах 
світу, здатні забезпечити мінімізацію цінових ризиків 
агробізнесу через механізм хеджування. 

 

 
 

 
Випускники можуть організовувати власний бізнес, 

бути помічниками та очолювати компанії, працювати 
консультантами з ефективності підприємництва, 
фахівцями-аналітиками з дослідження товарного 
ринку, аналітиками з інвестицій, брокерами, 
дилерами, фахівцями з біржових операцій, фахівцями 
з управління активами, менеджерами з оптової і 
роздрібної торгівлі, тощо. 

Характеристика ОПП 

Переваги навчання 

Профіль випускника 
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ОНС ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PHD) 
051 «ЕКОНОМІКА» 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА – 
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА 

ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

 

 
 

Гарант програми, д.е.н., професор 
Байдала Вікторія Володимирівна 

 
 
 

 
Відчуваєте, що наука – це ваше покликання? Вас 

надихає приклад ваших університетських наставників? 
Мрієте здійснювати наукові дослідження? Аспірантура 
чекає на майбутніх науковців. Метою ОНП «Економіка 
підприємств та галузей національного господарства» є 
підготовка фахівця зі ступенем доктора філософії на 
основі набуття знань і умінь у сфері економіки та 
дотичних наук про навколишнє природне середовище, 
здатного до самостійного розв’язання комплексних 
проблем з економіки підприємств та галузей 
національного господарства, а також викладацької 
роботи у закладах освіти. 

 
 
 
✓✓ Аспірант проходить поглиблену науково-

освітню підготовку, тому той, хто має науковий ступінь, 
має і вищий суспільний статус у сучасному світі знань 
та інформації 

✓✓ Навички, які отримує аспірант, на сьогодні є 
необхідними для формування успішної кар’єри у будь-
якій професійній інтелектуальній діяльності незалежно 
від наукової спеціалізації 

✓✓ Багато роботодавців шукають претендентів з 
вченим ступенем на керівні посади. Соціологічні 
дослідження переконують, що людина із науковим 
ступенем, як правило, займає більш високі посади та 
має вищий дохід 

 
 
 
 
 

Доктори філософії вміють вести дослідження 
закономірностей і розробляти науково-практичні 
основи, методи і підходи щодо економічних процесів, 
які відбуваються у галузях національного господарства; 
фундаментальних та прикладних проблем економіки в 
цілому та підприємствах, прогнозувати стан їх 
економічного розвитку. 

 

 
 

 
Випускники можуть працювати: у закладах вищої 

освіти, наукових установах, що здійснюють підготовку 
фахівців для сфери економіки, проводять наукові 
дослідження в цій сфері, в Міністерствах, службах, 
агентствах, інспекціях, центральних органах виконавчої 
влади зі спеціальним статусом, колегіальних органах 
тощо, на підприємствах різних галузей національного 
господарства. 

Характеристика ОНП 

Переваги навчання 

Профіль випускника 

Кар’єрні можливості 
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071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА – 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 
 

 
 

Гарант програми, д.е.н., професор 
Гуцаленко Любов Василівна 

 
 
 

 
Метою освітньо-наукової програми «Облік і 

оподаткування» є підготовка висококваліфікованих 
спеціалістів світового рівня інтелектуального та 
особистісного розвитку, запитуваних національною і 
міжнародною економіками для надання фахових 
дослідницько-інноваційних та практичних послуг з 
розв’язання комплексних проблем обліку, аналізу, 
контролю, аудиту та оподаткування у сфері управління 
і адміністрування аграрного бізнесу, а також 
викладацької роботи у закладах вищої освіти. 

Високий рівень дослідницької частини підготовки 
забезпечується розвиненою міжнародною співпрацею 
та залученням до освітньо-наукового процесу 
провідних фахівців з обліку, оподаткування та 
суміжних галузей, членів професійних громадських 
організацій. 

 

 
 

 

✓✓ Наукова складова передбачає здійснення 
власних наукових досліджень під керівництвом одного 
або двох наукових керівників з відповідним 
оформленням одержаних результатів у вигляді 
кваліфікаційної наукової праці 

✓✓ Можливість набуття додаткових наукових та 
освітніх компетентностей через участь в освітніх 
програмах, дослідницьких грантах та стипендіях, 
проведення міждисциплінарних наукових досліджень, 
які мають загальнодержавний характер 

✓✓ Застосування інформаційних технології, 
сучасних методів наукових досліджень із 
використанням новітніх прикладних пакетів і 
програмних продуктів для наукового обґрунтування та 
підтвердження / спростування гіпотез 

 
 
 
 
 

Випускники володіють теоретичними знаннями, 
уміннями, навичками та іншиими компетентностями, 
достатніми для продукування нових, світового рівня 
наукових інноваційних ідей, розв’язання комплексних 
проблем у галузі професійної та дослідницько-
інноваційної діяльності, а також проведення наукових 
досліджень в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту 
та оподаткування аграрного бізнесу. 

 
 

 
Отримані випускниками глибокі знання в галузі 

управління та адміністрування, дослідження в сфері 
обліку і оподаткування, організації аудиторської 
діяльності, навички застосування прийомів 
аналітичних досліджень, форм і механізмів 
синхронізації методів і моделей управлінського обліку 
забезпечує їм можливість займатися дослідницькою та 
викладацькою діяльністю, адміністративною та 
управлінською діяльністю у сфері економіки. 

Характеристика ОНП 

Переваги навчання 

Профіль випускника 

Кар’єрні можливості 
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072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА 
ТА СТРАХУВАННЯ» 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА –  
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 

СТРАХУВАННЯ 
 

 
 

Гарант програми, д.е.н., професор 
Давиденко Надія Миколаївна 

 
 
 

 
Освітньо-наукова програма «Фінанси, банківська 

справа та страхування» має на меті підготовку нового 
покоління висококваліфікованих фахівців, які будуть 
здатні працювати за найкращими світовими 
стандартами, зберігаючи та творчо розвиваючи головні 
досягнення вітчизняної науки в галузі фінансів, 
банківської справи та страхування. 

Дисципліни ОНП заохочують до активної роботи 
над дисертаційним дослідженням, формують уміння 
його планування, виконання та представлення 
результатів. Наукова складова освітньо-наукової 
програми передбачає проведення власного наукового 
дослідження під керівництвом наукового керівника та 
оформлення його результатів у вигляді дисертації.  

 
 
 
✓✓ Забезпечення оволодіння компетентностями, 

що формують комплексну здатність до стратегічного 
планування, прийняття складних управлінських рішень, 
аналізу та розробки програм розвитку у фінансовій, 
банківській та страховій сферах на макро- та 
мікроекономічному рівнях 

✓✓ Удосконалення навичок проведення власного 
високоякісного наукового дослідження, результати 
якого мають наукову новизну та практичну значимість, 
а також виховують спроможність провадити науково-
педагогічну діяльність за спеціальністю  

✓✓ Інформаційна, комунікаційна, організаційна 
консолідація дослідницьких зусиль та проектів, 
ініціатив; інформаційно-аналітичне забезпечення 
досліджень фахового спрямування з використанням 
сучасних інформаційних та інноваційних технологій 

 
 
 
 
 

Випускники здатні розв’язувати комплексні 
проблеми в галузі фінансів, банківської справи та 
страхування, провадити дослідницько-інноваційну 
діяльність, що передбачає глибоке переосмислення 
наявних і створення нових цілісних знань, а також 
уміння їх впроваджувати в освітню та практичну 
діяльність. 

 

 
 

 
Випускники можуть працювати: Міністерство 

аграрної політики і продовольства України, 
Міністерство економіки України, Міністерство фінансів 
України, вищі навчальні заклади економічного 
спрямування, науково-дослідні інститути, коледжі, а 
також у бізнесі – на підприємствах, у банках, страхових 
та інвестиційних компаніях, аудиторських фірмах тощо.  

Характеристика ОНП 

Переваги навчання 

Профіль випускника 

Кар’єрні можливості 
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076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ 
ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА – 
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА 

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 
 

Гарант програми, д. е. н., професор 
член-кореспондент НААН України, 

заслужений діяч науки і техніки України 
Ільчук Микола Максимович 

 
 
 

Доктор філософії з підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності – це освітній і водночас перший 
науковий ступінь. Якщо Ви здатні генерувати нові ідеї і 
готові поділитися ними в глобальному середовищі, 
вболіваєте за майбутнє своєї країни і хочете змінити 
його на краще, прагнете здійснити якісні зміни в 
економіці – це Ваш вибір. 

ОНП забезпечує підготовку висококваліфікованих 
фахівців, які володіють теорією, методологією й 
інструментарієм проведення наукових досліджень з 
обраної тематики, здатні ідентифікувати та вирішувати 
актуальні наукові та прикладні проблеми у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

 
 
 
✓✓ Мати змогу втілити свої креативні ідеї в життя в 

галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 
використовувати власні напрацювання при розробці 
курсів та викладанні фахових дисциплін, у професійній 
діяльності за фахом. 

✓✓ Працювати в колективі науковців, які мають 
широкий досвід наукової роботи та напрацювання в 
даній сфері, володіють відповідним методичним 
інструментарієм та базою проведення наукових 
досліджень. 

✓✓ Долучитися до міжнародних проєктів, грантів, 
семінарів та стажувань в якості дослідника, 
представляти Університет в науковому середовищі 

 
 
 
 

Випускники здатні розв’язувати комплексні 
проблеми в галузі професійної, у тому числі 
дослідницько-інноваційної діяльності у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що 
передбачає глибоке переосмислення наявних та 
створення нових цілісних знань та/або професійної 
практики. 

 

 
 

 
Випускники здатні розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі професійної, у тому числі 
дослідницько-інноваційної діяльності у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що 
передбачає глибоке переосмислення наявних та 
створення нових цілісних знань та/або професійної 
практики. 

Характеристика ОНП 

Переваги навчання 

Профіль випускника 

Кар’єрні можливості 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
 

Одним з найважливіших напрямів розвитку 
економічного факультету є сприяння активізації 
наукової діяльності педагогічних працівників, 
аспірантів та студенства. 

У процесі багаторічної наукової діяльності на 
факультеті сформовано потужні наукові школи, що 
формують його науковий імідж та підвищують якість 
підготовки студентів. 

Особливе місце при проведенні різноманітних 
наукових заходів на факультеті посідають всеукраїнські 
та міжнародні конференції, котрі не тільки не втрачають 
своєї актуальності та теоретичної значущості, але й 
залишаються випробуваними часом відкритими 
платформами для обміну новітніми ідеями. 

 
 

 
 

Міжнар. наук.-практ. конф-ція «Аграрна політика України в 
умовах глобальних продовольчих та фінансово-економічних 

викликів», присвяченої 65-річчю екон. фак-ту, 20 жовтня 
2016 р. Зліва направо: декан А. Д. Діброва, акад. П. Т. Саблук, 
акад. В. В. Юрчишин, ректор НУБіП України С. М. Ніколаєнко, 
акад. В. М. Жук, акад., проректор С. М. Кваша, голова студ. 

орг-ції К. І. Дювенжи 
 

 
 

Міжнар. наук.-практ. конф-ція «Бухгалтерський облік, 
оподаткування та контроль в умовах міжнародної 

економічної інтеграції», присвячена 60-річчю кафедри обліку 
та оподаткування, 10-11 жовтня 2019 р. 

 
 

 
 

V Міжнар. наук.-практ. конф-ція «Україна, Болгарія, ЄС: 
економічні, технічні та соціальні тенденції розвитку»,  

26 червня - 4 липня 2021 р. 
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Міжнар. наук.-практ. конф-ція «Фінансові механізми 
сталогорозвитку України в умовах сучасних викликів»,  

17 травня 2019 р. 
 

Для аспірантів та науково-педагогічних працівників 
факультету у співпраці з Німецько-українським 
агрополітичним діалогом» започатковано спецкурс 
«Моделювання впливу політичних рішень на аграрний 
сектор за допомогою моделі часткової рівноваги 
AGMEMOD», а також відкрито аналітичну лабораторію, 
яка оснащена ліцензійним програмним забезпеченням 
AGMEMOD.  
 

 
 

Відкриття навчально-наукової лабораторії AGMEMOD, 
січень 2018 р.  

В 2017 р. науковий проект «Від теоретико-
орієнтованого до практичного навчання в аграрній 
освіті» став переможцем конкурсу – в рамках 
Програми ЄС ERASMUS+: Розвиток потенціалу вищої 
освіти. В 2019 році відкрито Міжкафедральну 
навчально-наукову лабораторію TOPAS. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Відкриття навчально-наукової лабораторії ТОПАЗ, липень 
2019 р.  

 
 



60

1951-2021

Студенти факультету беруть участь у виконанні 
науково-дослідних робіт, найкращі з них представляють 
факультет 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. – 6 сіб 
(в т.ч. числі 1 диплом першого ступеня).  

Науковці економічного факультету у 2016–2020 рр. 
виконували дослідження з 21 науково-дослідних тем, у 
т.ч. 7 держбюджетних та 14 ініціативних, видано 
124 монографії, 917 наукових статей, у т.ч. 94 у 
виданнях, що входять до міжнародних наукометричних 
баз даних Scopus та Web of Science. На факультеті за 4 
науковими спеціальностями впродовж 2016–2020 рр. 
проходили підготовку 152 аспіранти та 1 докторант, 
функціонує спеціалізована вчена рада із захисту 
докторських і кандидатських дисертацій. Захищено 10 
докторських, 18 кандидатських дисертацій та 6 
дисертацій на здобуття доктора філософії з економіки 
(PhD).  

Пам’ятають та шанують на економічному 
факультеті вчених які зробили вагомий внесок у 
розвиток аграрної науки. В 2019 році відкрито бюст 
видатного вченого-економіста Л. І. Касьянова на Алеї 
слави в НУБіП України. 

Видатного вченого-економіста Л.Касьянова увіковічнили на 
університетській Алеї слави, травень 2019 р. 

Студенти економічного факультету – переможці II 
етапу Всеукраїнських олімпіад та конкурсів дипломних 

робіт 2017 р. 

На ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 
студенти факультету зайняли призові місця: 2017 р. – 4 
особи, 2018 р. – 3 особи, 2019 р. – 6 осіб (у зв’язку із 
запровадженням карантину в 2020 р. і 2021 р. 
студентські олімпіади не проводилися). Висока наукова 
активність студентів заохочується в університеті як в 
процесі навчального процесу, так і через 
функціонування наукових гуртків. 
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Економічний факультет НУБіП України активно 
розвиває міжнародне науково-дослідницьке та освітнє 
партнерство з представниками наукової спільноти та 
вищими навчальними закладами світу.  

Організаційна зустріч учасників проекту ERASMUS + «Від 
теоретично-орієнтованого до практичного навчання у 
аграрній сфері» (TOPAS) у Самаркандському аграрному 

інституті (Узбекистан), 2018 р. 

Колектив факультету приймає участь у 
міжнародних освітніх та науково-дослідних проектах 
програм ЄС з наукової мобільності, досліджень та 
інновацій. Успішним прикладом цього є реалізований 
міжнародний освітній проект Erasmus+ /«Від 
теоретично-орієнтованого до практичного навчання у 
аграрній сфері/TOPAS» протягом 2017-2021 рр.  

Економічний факультет НУБіП України став 
учасником проекту на ряду з 9 університетами з 7 країн 
(Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії, України, 
Узбекистану та Арменії). Даний проект був 
сфокусований на впровадженні практично-
орієнтованої нефронтальної освіти при підготовці 
фахівців аграрної сфери та вдосконаленні професійно-
орієнтованих практичних програм навчання. 

Обговорення європейського досвіду впровадження 
інноваційних методів навчання у аграрній сфері у рамках 

проекту TOPAS, Коледж університету Ріттл 
(Великобританія), 2018 р. 

До вагомих результатів проекту ТОРАS слід 
віднести: удосконалення навчальних програм 
підготовки студентів факультету, впровадження 
зарубіжного досвіду застосування інтерактивних 
методів та технологій при викладанні економічних 
дисциплін, застосування сучасних підходів до 
організації виробничої практики студентів, створення 
інноваційної науково-виробничої лабораторії та 
забезпечення професійною навчальною літературою 
викладачів та студентів. 

Економічний факультет підтримує і долучається до 
проведення довго- і короткострокових програм 
закордонних стажувань викладачів, науковців, 
аспірантів та студентів в університетах-партнерах за 
програмами ЮНЕСКО (країни ЄС), «Erasmus+», 
Програмі міжнародного стажування з економіки 
(Університет «Проф. д-р Асен Златаров», м. Бургас, 
Болгарія) та ряду інших програм. 

Широкі міжнародні контакти з навчальними та 
науковими закладами США, країн Європейського 
союзу та Вишеградської четвірки створюють 
передумови для участі науково-педагогічного 
персоналу економічного факультету до проведення 
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міжнародних заходів, конференцій та нарощування 
кількості міжнародних публікацій у виданнях, що 
входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та 
Web of Science. 

 

 
 

Переговори про співпрацю у сфері освіти та науки декана 
економічного факультету НУБіП України Діброви А.Д. з 

деканом факультету економіки та менеджменту 
Словацького аграрного університету в м.Нітра Єлєною 

Горською, 2017 р. 
 

 
 

Візит делегації Словацького аграрного університету в 
м.Нітра на економічний факультет, 2017 р. 

 
 

Аспіранти та студенти економічного факультету 
також є активними учасниками міжнародних освітніх 
та наукових активностей через участь у міжнародних 
проектах, в наукових заходах та стажуваннях. Крім 
того, студенти мають можливість проходити виробничу 
практику в провідних країнах Європи, що дозволяє 
отримати хороший досвід практичної роботи в 
сільському господарстві, надає можливість 
познайомитися з новими найсучаснішими 
технологіями, покращити рівень володіння 
іноземними мовами, познайомитися з новими 
країнами. 

 

 
 

Навчання студентів економічного факультету в ISA 
LILLE за програмою обміну ERASMUS+, 2020 р. 
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ ТА ДОЗВІЛЛЯ 
 

На економічному факультеті Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України, який цього року відзначає своє 70-річчя 
студенти завжди займають активну життєву позицію. 
Окрім класичної вищої освіти, яка, безсумнівно, є 
основною запорукою успішного майбутнього, 

факультет надає можливість своїм вихованцям 
реалізувати творчий потенціал. Протягом навчання 
молодь має змогу проявити себе у науковому, 
культурному, спортивному житті університету, а також 
долучитися до роботи студентського самоврядування 
та перевірити свої лідерські якості, здатність 
працювати в команді, запроваджувати різноманітні 
проекти та акції не тільки наукового, але й 
соціокультурного спрямування.  
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ГІМН ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Слова Олега Криворота. Музика Наталії Хоменко 

Важлива для людей усіх дорога, 
Що приведе до повноцінних знань 
Від  батьківського рідного порога, 

До зовсім не простих випробувань! 

Приспів: 
Про всі професії нам варто розповісти, 

В такій чудовій голосіївській красі, 
Бухгалтери, економісти, фінансисти, 

Самі найкращі , - і відразу всі! 

Конкурувати гідно на планеті, 
В числі лідируючих буть лише осіб, 

Якісні кадри в нас на факультеті, 
Самий відомий в світі наш НУБіП! 

Майбутні бізнесмени і міністри, 
Спеціалісти в місті і селі, 

Шановні бакалаври і магістри, 
Весь колектив це люди від землі!!! 

03041, Україна, м.Київ, вул. Героїв Оборони, 11 
навчальний корпус №10, кімната 301. 

Тел.: (044) 527-85-40 
E-mail: dibrova@nubip.edu.ua 
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