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З відкриттям економічного факультету в 1976 році відповідно до наказу 

Міністра сільського господарства СРСР Д.Полянського від 3.03.1976 року «Про 

підготовку економістів-організаторів сільськогосподарського виробництва за 

спеціальністю 1715 «Економіка і організація сільського господарства» та 

економістів з бухгалтерського обліку в сільському господарстві за спеціальністю 

1740 «Бухгалтерський облік сільському господарстві» встала проблема підготовки 

кадрів вищої кваліфікації, яких не вистачало у закладі для викладання 

економічних дисциплін. 

У 1991 році доценту, завідувачу кафедри організації Бурику А.Ф. було 

присвоєно вчене звання професора. Маючи тринадцятирічний стаж практичної 

роботи в господарстві та 16 річний стаж в Уманському сільськогосподарському 

інституті, Вчена рада інституту підняла клопотання перед ВАК про дозвіл 

готувати кандидатів економічних наук Бурику А.Ф. і відкрити при кафедрі 

аспірантуру. 

Першим аспірантом був Бутило І.А., випускник цього вузу, який захистив 

кандидатську дисертацію в 1993 році. В подальшому під керівництвом професора 

Бурика А.Ф. захистили кандидатські дисертації ще вісім аспірантів: 

1. Роєнко Олег Анатолійович – 2002 рік 

2. Каричковський Василь Дмитрович – 2003 рік 

3. Вернюк Наталія Олександрівна – 2004 рік  

4. Харенко Андрій Олександрович – 2008 рік  

5. Петренко Наталія Олександрівна – 2009 рік 



6. Світовий Олександр Михайлович – 2009 рік 

7. Коваленко Любов Григорівна – 2011 рік 

8. Саковська Олена Миколаївна – 2012 рік  
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Автореферати  

Всі кандидати наук працюють на кафедрі менеджменту організацій, окрім 

Бутила Ігоря Анатолійовича – доцента кафедри менеджменту ЗЕД та Харенка 

Андрія Олександровича – доцента кафедри маркетингу (вони були переведені на 

інші кафедри  у зв’язку з їх утворенням при відкритті нових спеціальностей).  

За виключенням Коваленко Л.Г. та Саковської О.М. всі отримали вчені 

звання доцентів і продовжують працювати над докторськими дослідженнями. 

Очолює факультет менеджменту Вернюк Н.О., її заступником є Світовий 

Олександр Михайлович. Петренко Н.О. працює заступником директора інституту 

післядипломної освіти та дорадництва. 

Тематика досліджень даних викладачів – це проблеми вдосконалення 

організаційно-економічного механізму господарювання в пореформений період, 

госпрозрахункові відносини при колективному і орендному підряді, формування і 

функціонування регіональних ринків сільськогосподарської продукції, 

формування виробничих витрат при виробництві сільськогосподарської 

продукції. 



Наукові розробки Роєнка О.А. з нарахування орендної плати застосовуються 

в господарствах Черкаської області, а Каричковського В.Д. з розробки 

комплексних нормативів в рослинництві – в господарствах Черкаської, 

Кіровоградської областей. Рекомендації Петренко Н.О. з мотивації праці 

застосовуються в господарствах Вінницької області; Коваленко Л.Г. з 

використання біогазу використовують птахофабрики Вінницької області; із 

удосконалення економічних взаємовідносин, формування виробничих витрат та 

енергозберігаючих технологій Світового О.М. та Харенка А.О. з оптимізації 

господарств також знаходять застосування в реформованих господарствах та в 

підготовці спеціалістів у вищих навчальних закладах. 

Нині в аспірантурі професора Бурика А.Ф. навчаються Мовчанюк А.В. та 

Желєзний М.Ф., які успішно продовжують дослідження з вдосконалення 

планування і матеріального стимулювання працівників аграрних формувань, та 

вдосконалення організаційно-економічного механізму формування витрат на 

виробництво продукції скотарства в залежності від способів утримання та годівлі 

тварин. 

Професор Бурик А.Ф. опублікував 390 наукових праць, у тому числі 8 

навчальних посібників і 8 одноосібних монографій та монографій у співавторстві. 

Під його керівництвом підготовлено більше 380 дипломних і магістерських робіт, 

19 переможців Всеукраїнських і університетських конкурсів на кращу наукову 

роботу, 25 рекомендацій виробництву, які успішно використовуються в аграрних 

формуваннях України, Росії, Казахстану та Молдови. В 2004 році Указом 

Президента України йому присвоєно почесне звання «Заслужений економіст 

України» а в квітні 2012 року Вченою радою університету – почесне звання 

«Заслужений професор Уманського НУС». 

За досягнуті успіхи у виробничій, педагогічній та науковій роботі він 

нагороджений в 1966 році орденом «Знак Пошани», медалями СРСР та України, 

багатьма похвальними грамотами Міністерства сільського господарства СРСР та 

України, обласних, районних адміністрацій та університету. З 1978 року по даний 

час він обирається завідувачем кафедри. 


