
Автобіографія Румика Ігоря Івановича 

 

Я, Румик Ігор Іванович, народився 6 квітня 1977 року у місті Умань Черкаської 

області. 

У 1984 році вступив до Уманської середньої школи №12 з поглибленим 

вивченням англійської мови, яку закінчив з відзнакою в 1994 році. 

В цьому ж році вступив на 1 курс економічного факультету Уманського 

сільськогосподарського інституту. В 1996 році інститут перейменовано в академію. 

Тож в 1999 році закінчив з відзнакою Уманську державну аграрну академію, здобув 

повну вищу освіту та отримав диплом за спеціальністю «Менеджмент організацій», 

кваліфікація «менеджер-економіст». 

За час навчання в академії приймав активну участь у науковому студентському 

житті, виступав за академію в спортивних змаганнях. Нагороджений дипломом І 

ступеня за зайняте перше в 1 турі Всеукраїнської студентської олімпіади з 

менеджменту організацій, отримав подяку за участь у конкурсі на кращу наукову 

студентську роботу. 

У 1999 році розпочав трудову діяльність на посаді економіста Верхняцької 

дослідно-селекційної станції.  

У 2000 році вступив до аспірантури Інституту аграрної економіки УААН з 

відривом від виробництва. У 2004 році успішно захистив дисертацію на тему 

«Розвиток аграрно-промислових формувань у цукробуряковому виробництві», а в 

2005 році отримав диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 

економіка сільського господарства і АПК. 

В 2003-2005 роках працював на посадах заступника Голови виконавчого 

секретаріату Молодіжної партії України, помічником-консультантом народного 

депутата України, економістом ТОВ «Вікар», науковим співробітником відділу 

інвестицій ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України. 

З 2005 року по теперішній час доцент кафедри національної економіки та 

фінансів ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». Отримав вчене звання 

доцента кафедри фінансів у 2008 році. 

З 2011 року докторант відділу аспірантури та докторантури ВНЗ «Університет 

економіки та права «КРОК». 

Нагороджений грамотами Головного управління освіти і науки КМДА у 2007 

році та газети «Все про бухгалтерський облік» у 2010 році, нагрудними знаками МОН 

України «Відмінник освіти» у 2009 р. та «За наукові та освітні досягнення» у 2017 р. 

У науковому доробку понад 100 науково-методичних праць, у тому числі 8 

монографій, 4 підручники, 1 навчально-методичний посібник, 35 статей тощо. 

Сімейний стан – одружений, маю двох синів 2007 і 2016 р.н. 

 


