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садівництва; травень 2012 — січень 2013 рр. — виконувала обов’язки ректора Уманського національного університету садівництва; січень 2013 р. — донині — ректор
Уманського національного університету садівництва.
Напрям наукових досліджень О. О. Непочатенко — фінансово-кредитне забезпечення аграрної галузі. За безпосередньої участі та за її редакцією
опубліковано понад 200 наукових праць, зокрема 7 підручників та 5 монографій.
Непочатенко О. О. підготувала вісім кандидатів
наук, сформувавши наукову школу, яка займається розробкою науково-методичних засад соціально-економічного реформування та сталого розвитку аграрної сфери
економіки.
Олена Олександрівна — член спеціалізованої вченої ради Д. 26.350.02 із захисту дисертацій за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» і 08.00.09
«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» в Інституті аграрної економіки
НААНУ; член експертної ради МОН, член Ради програмової збірника «Науки економічні» Державної вищої
професійної школи в Плоцьку (Польща); член редакційної колегії науково-виробничого журналу «Облік
і фінанси»; головний редактор Збірника наукових праць
Уманського НУС; редактор колективних монографій факультету економіки і підприємництва Уманського НУС.
За роки ректорства Олена Олександрівна сприяла
утриманню лідерських позицій Уманського НУС у сегменті аграрної вищої освіти; підтримці використання

ауковець у галузі фінансового забезпечення,
банківського кредитування, оподаткування
аграрних підприємств, доктор економічних
наук (2009 р.), професор (2011 р.), Заслужений працівник освіти України (2016 р.).
Народилася 13 лютого 1965 р. у м. Умань Черкаської області. У 1987 р. закінчила з відзнакою Уманський сільськогосподарський інститут (спеціальність
«економіст-організатор»).
У 1987–1990 рр. працювала економістом Рижавського цукрового комбінату Уманського району Черкаської області; 1990–2008 рр. — викладач, старший
викладач, доцент, професор Уманського державного
аграрного університету.
У 1993–1997 рр. навчалася без відриву від виробництва в аспірантурі Інституту аграрної економіки УААН,
після закінчення якої успішно захистила дисертацію
на тему «Організаційно-виробничі та економічні відносини цукрових заводів з виробниками сировини» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю «Економіка сільського господарства й
АПК». У 2004–2007 рр. навчалася в докторантурі Уманського державного аграрного університету. У 2009 р.
захистила дисертацію на тему: «Банківські механізми
кредитування аграрних підприємств» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит».
У 2008–2012 рр. — завідувач кафедри фінансів
і кредиту Уманського національного університету
50

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

Візит Надзвичайного і Повноважного Посла Туркменістану
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унікального досвіду та власних вікових освітніх традицій очолюваного закладу вищої освіти.
За її керівництва, з метою запровадження ступеневої
освіти та покращення якості підготовки фахівців, які навчаються за вісьмома галузями знань на освітніх рівнях
«бакалавр» (22 спеціальності) та «магістр» (18 спеціальностей), розширено склад регіонального університетського
центру, до якого увійшов Ананьївський аграрно-економічний коледж (Одеська область), і наразі Центр об’єднує сім
навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації.
Ініціювала розширення міжнародної співпраці університету, унаслідок чого в Уманському НУС здобувають
освіту понад 40 іноземних студентів, кількість яких щорічно збільшується, а також функціонує відділення з підготовки іноземних громадян до вступу в ЗВО.
Очолюваний О. О. Непочатенко університет надає
широкий спектр освітніх послуг, що є фундаментальною
основою професійної підготовки фахівців. З цією метою у закладі вищої освіти триває систематична робота
з удосконалення навчальних планів і змісту навчальних
дисциплін; впроваджено автоматизовану систему управління університетом і систему дистанційної освіти на
платформі Moodle; створено електронний репозитарій
та електронний каталог Наукової бібліотеки університету; значну увагу приділяють науковому складнику підготовки спеціалістів у межах сучасного компетентнісного

підходу; увага ректора зосереджена на посиленні кадрового потенціалу університету.
При університеті функціонують три спеціалізовані вчені ради, в яких відбувається захист дисертацій
на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата
наук. Підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів
в університеті здійснюють в аспірантурі за 18 науковими
спеціальностями та в докторантурі за 7 науковими спеціальностями, що сприяє відтворенню інтелектуального
потенціалу, поповненню й оновленню науково-педагогічного та наукового складу, підвищенню ефективності
підготовки наукових кадрів закладу вищої освіти.
Активно розвивається міжнародне співробітництво
у сфері науково-практичного обміну студентами та викладачами. Особливу увагу ректор приділяє процесу реалізації заходів щодо створення сприятливих умов для
навчання, комфортного перебування та проживання
студентів, оновленню матеріально-технічної бази.
За період роботи нагороджена почесним званням Заслужений працівник освіти України, знаком «Відмінник
аграрної освіти і науки» III ступеня та Почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства
України, Черкаської обласної державної адміністрації,
Черкаської обласної ради, профспілки працівників агропромислового комплексу Черкащини, Виконавчого
комітету Уманської міської ради.

Урочистий флешмоб до Дня вишиванки, 2018 р.
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