
Економічний факультет: здобутки та перспективи розвитку заради 
перемоги 

16 лютого 2022 р. у приміщенні укриття №1 Придніпровської академії 
будівництва та архітектури  відбулась важлива для колективу економічного 
факультету подія – звіти кафедр факультету за останні чотири роки. Метою 
цього заходу, який ініціював ректор ПДАБА Микола САВИЦЬКИЙ, є 
активізація роботи колективу Академії по ліквідації наслідків бойових 
дій,  повоєнній відбудові та відродженню економіки України. Звітність кафедр 
від керівництва академії модерували: в.о. ректора академії, проректор з 
наукової роботи ПДАБА Владислав Данішевський, д.т.н., професор; 
проректор з навчально-виховної роботи Галина ЄВСЄЄВА, д.н. з держ. управ., 
професор; На заході були також присутніми начальники відділів та 
структурних підрозділів Академії, які безпосередньо займаються якістю та 
організацією навчального процесу, акредитацією освітніх програм, зокрема: 
Віолетта ФЕДІНА, Ігор ГРАБОВСЬКИЙ, Галина ЛИСЕНКО.  
Від економічного факультету звітність кафедр модерували декан Павло 
Фісуненко та його заступники: Валентина БАБЕНКО – заступник декана з 
виховної та профорієнтаційної роботи, Оксана ГЕРАСИМОВА – заступник 
декана з навчальної роботи, Анжела ЧЕРЧАТА – заступник декана з наукової 
роботи, член навчально-методичної ради ПДАБА від економічного 
факультету. Звіти кафедр особисто представили завідувачі кафедрами: Ірина 
ПОПОВІЧЕНКО – завідувачка кафедрою ФЕтаП, д.е.н., професор; Наталія 
СВІЧКАР – заступник завідувачки кафедрою ДеНОМ, к. е. н., доцент; 
Світлана МАЩЕНКО – заступник завідувачки кафедрою МЕтаПУА, к. е. н., 
доцент; Валерій ВЕЧЕРОВ – завідувач кафедрою МУПіЛ, д.т.н., професор; 
Надія КОБЗАР – завідувачка кафедрою ЕТіП, к.е.н., доцент. 
Основними досягненнями всіх кафедр економічного факультету за звітний 
період є оновлення освітніх програм та вирішення важливих, злободенних 
питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків бойових дій та повоєнного 
відродження економіки України. Зокрема, кафедрою ФЕтаП в освітні 
програми було введено додаткові спеціальні компетентності (СК) та програмні 
результати навчання (РН) до ОПП «ЕКОНОМІКА БУДІВЕЛЬНОГО 
БІЗНЕСУ» спеціальності 051«Економіка» першого (бакалаврського) 
рівня такі як, СК-16. Здатність надавати економічну оцінку впливу загроз, 
ризиків та втрат в будівництві та експлуатації  будівель і споруд внаслідок 
введення воєнного стану та пропонувати відповідні економічні рішення щодо 
їхньої мінімізації в умовах воєнного стану в Україні, та РН-26. Демонструвати 
здатність приймати раціональні економічні рішення внаслідок зростання 
ризиків будівництва в умовах воєнного стану та обґрунтовувати доцільність їх 
реалізації з врахуванням проблем будівельної галузі, що виникають в умовах 
воєнного стану. Окрім цього, введено додаткові спеціальні компетентності 
(СК) та програмні результати навчання (РН) до ОПП «Фінансове управління 
бізнесом» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» першого (бакалаврського) рівня: СК-13. Здатність оцінювати 
системні наслідки бойових дій для стану фінансових систем України (державні 



фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 
господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська 
система та страхування) та пропонувати різні заходи щодо їхньої 
мінімізації/елімінації, в т.ч. на рівні міжнародної фінансової діяльності 
країни/регіону/бізнесу; РН-25. Аналізувати, оцінювати та прогнозувати 
системні наслідки бойових дій для стану фінансових систем України (державні 
фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 
господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська 
система та страхування) та пропонувати різні заходи щодо їхньої 
мінімізації/елімінації, в т.ч. на рівні міжнародної фінансової діяльності 
країни/регіону/бізнесу. 
Важливу роботу по зміненню компетенцій, програмних результатів навчання, 
нормативних документів для усіх ОП бакалаврського та магістерського рівнів 
вищої освіти зробили й інші кафедри економічного факультету. Так, 
кафедрою МУПіЛ надані додаткові компетентності та програмні результати 
навчання (РН), які спрямовані на вирішення питань, що пов’язані з ліквідацією 
наслідків бойових дій та повоєнного відродження економіки, а також 
релевантних до них освітніх компонент ОП. 
Досягненням економічного факультету є і відкриття нових освітніх програм, 
які досьогодні є ексклюзивними, дуже потрібними для України, бо готують 
затребуваних на ринку праці фахівців. На кафедрі ДеНОМ, завдяки плідній 
співпраці з кафедрою організації і управління будівництвом була розроблена 
перша в академії та Придніпровському регіоні міждисциплінарна ОНП 
«ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕРУХОМОСТІ». Тільки у 2022 році поступило навчатись 
за ОПП кафедри ДеНОМ 194 студента (75% від загального контингенту 
кафедри): 68 – бакалаври 126 – магістри. З моменту заснування кафедрою 
розроблено 16 нових дисциплін та 2 практичних тренінги, проведено відкриті 
та гостьові лекції відомих професорів та економістів-практиків, в освітньому 
процесі використовуються активні методи навчання такі як:мозковий штурм, 
метод фасилітації «Світове кафе»,  методичний 
прийом  «Синквейн»,  використовуються функції «кімнати» MS Teams, тощо. 
Особливо активно викладачами кафедри, поряд з традиційними формами 
навчання, запроваджується неформальна освіта та участь фахівців-практиків у 
навчальному процесі, як елемент неформальної освіти. 
Кафедра МЕПУА, яка є випусковою для 8-х освітніх прграм: - 4-х освітніх 
програм бакалаврату; - 2-х освітніх програм магістратури та - 2-х освітньо-
наукових програм доктора філософії, серед інших здобутків представила 
вагомі досягнення у науковій роботі. За період з 2018 по 2022 рік 
професорсько-викладацьким складом кафедри було опубліковано: 9 
монографій, 1 підручник (опубліковано за кордоном), 91 наукову статтю у 
фахових виданнях, з них 8 у наукометричних базах даних (4 у SCOPUS, 4 – у 
Web of Science), 61 тезу доповідей на міжнародних та всеукраїнських 
конференціях. З наукової та професійної тематики видано 40 науково-
експертних публікацій. Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють 
керівництво науковою роботою студентів, за 2019-2022 рр. було опубліковано 



17 статей у наукових фахових журналах та близько 30 тез доповідей на 
наукових конференціях у співавторстві зі студентами. З наукової та 
професійної тематики видано 40 науково-експертних публікацій. 
Викладачі кафедр факультету беруть активну участь у заходах та стажуваннях, 
що підтверджені міжнародними сертифікатами: 
Каф. ФЕтаП – Програма «Освіта та наука без меж». м. Люблін, Польща. (2020 
р.); ROUND TABLE “DIGITALIZATION IN THE ACADEMIA” WITHIN THE 
PROJECT “EMDIAC: EMBRACING DIGITALIZATION IN THE ACADEMIA:
 INTERNATIONAL COLLABORATION FOR CAPACITY BUILDING AND IN
NOVATION”, LINKÖPING UNIVERSITY, SWEDEN (2022 р.); Україна за 
підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» 
Підвищення кваліфікації в рамках ініціативи «Підприємницький університет» 
і курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами» (2020 
р.); «New technologies and innovation in higher education. Active teaching and 
learning». ISMA Business Incubator. Латвія, м. Рига (2019 
р); Winter school of comunication. Італія, м. Санта-Катерина-Валфурва (2020 
р.); Іnternational Internship “Transformation of Modern Uiversity Education: the 
Experiens of Georgian Universities”. Batumi, Kutaisi, Georgia. (2021 р.); 
Стажування EUROPEAN INNOVATIVE APPROACHES TO RESEARCH IN 
ECONOMICS AND MANAGEMENT, 6 ECTS, Польща, м. Лодзь (2020 
р.);  Міжнародний грант: Receiving an international grant University of Alberta. 
CANADIAN  INSTITUTE OF UKRAINIAN STUDIES. Іnstitut canadien d’études 
ukrainiennes. Канадський інститут українських студій.  The Awards Committee 
of the Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) supported and recommended 
Inna Stenicheva's project "Improving the mechanism of the formation of innovation 
space for the implementation of sustainable development goals in Ukraine" (co-
authored with Victoria Ilchenko) with a grant from the Ihor Roman Bukowsky 
Sustainable Development Endowment Fund. (2022 -2023 рр.); 
 Кафедра МЕтаПУА – Університет м. Анжу та підприємства м.Бурнеф-ан-
Мож (Франція, 2017); · Економічний форум молодих лідерів (Польща, 2018); 
· Білостоцький Університет (Польща, 2022); · Підприємство «Фармер Трак» в 
м.Соколка (Польща, 2022); · Міжнародна програма підвищення кваліфікації 
керівників закладів освіти і науки Міжнародного історичного біографічного 
інституту (2022) Кафедрою МЕтаПУА також виграно гранти: · Грант 
ЄС Jean Monnet в сфері вищої освіти (викладання та дослідження) на тему: 
Європейські практики реалізації Зеленої Угоди: уроки для України (2022) · 
Індивідуальний грант для стажування (Нямещук Г., 2022) · Індивідульний 
грант для участі в міжнародному Форумі молодих лідерів та Економічному 
форумі (Дригола К., 2018) · Грант Уряду Франції на навчання в університеті 
м.Тулуза (Товстоног О., магістр, 2020) та подано заявки: · Конкурс наукових 
проектів від МОНУ та Національної агенції Академічних обмінів Республіки 
Польща (NAWA). 
Досягненням кафедр економічного факультету є і активна участь у проектах 
національного рівня з експертизи, опонування наукових досліджень, тощо. 
Зокрема, завідувач кафедри доктор економічних наук, Заслужений працівник 



освіти України, професор Орловська Ю. В. у 2016-2019 рр. була експертом 
підкомісії 292 «Міжнародні економічні відносини» підкомісії НМК 5 МОН 
України з розробки Стандартів вищої освіти; з 2019 року - заступником голови 
ГЕР 05 «Соціальні та поведінкові науки». З 2019 року є експертом, а з 2020 
року тренером експертів Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти. У 2020-2021 навчальному році на базі ДВНЗ «ПДАБА» була 
головою апеляційної комісії конкурсу наукових робіт зі спеціалізації 
«Економіка будівництва». Черчата А. О. к.е.н., доц. каф. МУПіЛ, є експертом 
Національного фонду досліджень України а також є співвиконавцем проекту 
Національного фонду досліджень України (Науково-дослідницький проєкт 
№ 2021.03/0065 «Людський та стійкий розвиток як фактор забезпечення 
бізнес-середовища в умовах пандемії Сovid-19»); Божанова В. Ю. д.е.н., проф. 
та Черчата А. О. к.е.н., доц. є також експертами Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти, беруть активну участь в атестації науково-
педагогічних кадрів (опонування та наукове консультування із захисту 
дисертацій. 
До вагомих наукових здобутків та досягнень у забезпеченні якісної підготовки 
фахівців можна віднести і участь кафедр факультету у виховних та 
просвітницьких заходах Академії, організацію та проведення таких заходів на 
економічному факультеті. Важливу роль у формуванні економічних знань, 
опануванні основами економічної теорії, правової культури всіх студентів 
Академії має копітка робота кафедри ЕТіП, щорічне проведення 
Всеукраїнських тижнів та місячників права в ДВНЗ ПДАБА, участь у 
проведенні економічних вікторин, ігор та квестів для студентів. 
Звітність факультетів стає ще однією знаковою подією серед багатьох 
важливих наукових та освітніх заходів, що відбуваються в ПДАБА та 
направлені на досягнення спільної мети українського народу – Перемоги 
України над рашистськими загарбниками, повоєнне відродження 
держави,  привертають увагу всієї академічної спільноти. На заході зібралися 
близько 40 науково-педагогічних працівників всіх кафедр факультету, деканів, 
заступників деканів та колег з інших факультетів. В заключному слові від 
імені ректора Миколи САВИЦЬКОГО до колективу економічного факультету, 
проректор з наукової роботи Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ та проректор з 
навчально-виховної роботи Галина ЄВСЄЄВА підсумували самооцінку 
колективу факультету, подякували колективу за вагомий внесок економічного 
факультету в здобутки Придніпровської державної академії будівництва та 
архітектури та закликали, незважаючи на складність роботи Академії 
в  умовах повномасштабної війни в країні, ставити перед собою нові цілі  та 
досягати їх, невпинно йдучи вперед. 
 


