
 

 

3.3.2. Економічний факультет 

Наукова робота за 2000-2001 навчальний рік 
 
Преамбула 
Вона є одним із важливих напрямків діяльності факультету і складає органічну части-

ну загальної концепції його розвитку. Наукова робота розглядається як важливий чинник 
вдосконалення освітньої діяльності факультету, розвитку особистої кваліфікації профе-
сорсько-викладацького складу та формування іміджу університету як сучасного і прогре-
сивного навчального закладу. Враховуючи незначний час існування факультету і певну 
відсутність наукових традицій, головною стратегічною задачею вважається об’єднання 
наукових інтересів науковців біля ключових наукових напрямків, що відображають акту-
альні проблеми сучасної економічної науки. Важлива роль відводиться підготовці на 
грунті залучення до наукових досліджень власних кадрів викладачів, у тому числі через 
інститути аспірантури та докторантури. Одним з ключових в організації наукової роботи 
вважається принцип безперервності, який реалізується викладачами через залучення 
студентів з перших років навчання до виконання наукових досліджень. Основними ас-
пектами наукової роботи є: 

• формування наукових напрямків, 
• публікації результатів наукових досліджень, 
• підготовка і підвищення кваліфікації кадрів,  
• наукова робота студентів. 
В основному наукова робота на факультеті здійснюється на рівні кафедр відповідно 

до планів кафедри фінансів (КФ) та кафедри економіки і економетрії (КЕтаЕ). 
Формування наукових напрямків 
Досвід минулих років свідчить про тенденції щодо формування наукових напрямків, 

які отримують певні ознаки наукових шкіл: стійка спрямованість публікацій та доповідей 
на конференціях і семінарах на вирішення актуальних проблем, об’єднаних біля певного 
напрямку економічної науки і практики; підготовка за цим напрямком аспірантів та магі-
стрів, виконання наукових досліджень та експертиз тощо.  

Основними науковими напрямками, які можна віднести до перспективних з точки 
зору досягнутого досвіду, вважаються: 

• “Економіка природокористування”, у тому числі проблематика розміщення продукти-
вних сил; керівник – д.е.н., проф. В.Г. В’юн; 

• “Економічна теорія” в частині дослідження трансформаційної економіки; керівник – 
к.е.н., доц. Ю.Ю. Верланов; 

• “Економічні проблеми промислового виробництва”; керівник – к.е.н., доц. 
В.П. Жиленко. 

 Прихід на кафедру фінансів к.е.н., доц. С.А. Бурлан та к.е.н. Н.В. Місюри відкриває 
перспективи щодо започаткування нового напрямку наукових досліджень у галузі облі-
ку, аудиту та фінансів підприємств. 



 

 

У рамках наукової роботи сформувалися і створюються наступні актуальні напрямки 
досліджень: 

• “Національна програма суднобудування. Потреба України в суднах. Вплив судноплав-
них компаній України на розвиток вітчизняного суднобудування” (В’юн В.Г., Казарє-
зов А.Я., Норд Г.Л.) 

• “Методологія інтегрування екологічного та економічного ефектів розвитку агросистем 
Півдня України” (В’юн Н.І.) 

• “Фінансові основи муніципального менеджменту “ (Кузьменко Б.П., Кузьменко О.Б.) 
• “Економічні та екологічні основи гармонійного розвитку продуктивних сил Причор-

номорського регіону “ (Кузьменко О.Б.) 
• “Монетаристська теорія М. Фрідмена й можливості її використання в умовах ринкової 

трансформації економіки України” (Палехова В.А.) 
• “Проблеми регіоналізації в економіці” (Верланов Ю.Ю., Нетудихата К.Л.) 
• “Принципи утворення структурних підрозділів навчальних закладів вищої освіти но-

вого типу” (Норд Г.Л.) 
• “Методологічні засади страхування як фактора економічної стабільності держави та 

соціального захисту фізичних і юридичних осіб” (Левковець П.І.) 
• “Підвищення прибутковості комерційного банку в умовах становлення ринкових від-

носин економіки України” (Федотов М.М.) 
 
Публікації результатів наукових досліджень 
Результати наукових досліджень викладачів і співробітників факультету знайшли 

відображення у публікаціях і доповідях на конференціях різних рівнів. Так, за звітний 
період вийшли з друку: 

1. Статті в українських наукових журналах і вісниках університетів: 
• Основною формою представлення результатів дослідницьких робіт є наукові статті в 

збірниках “Наукові праці МФ НаУКМА”, в яких за минулий рік було надруковано 10 
робіт (Верланов Ю.Ю., Нетудихата К.Л., В’юн В.Г., В’юн Н.І., Федотов М.М., Палехо-
ва В.А., Норд Г.Л.). 

 
2. Монографії та інші окремі видання: 
• Норд Г.Л. Соціально-економічна оцінка та прогноз відтворення кадрового потенціалу 

Миколаївської області (вища освіта): Монографія. – Миколаїв: Вид-во МФ На УКМА, 
2001. 

• Паламарчук В.О., Федотов М.М., Бойченко О.К. Комерційні банки та виробничо-
фінансова діяльність підприємств / За редакцією докторів економічних наук, професо-
рів В’юна В.Г. та Паламарчука В.О. (Академія муніципального управління, м. Київ). – 
Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2000. 

 
3. Доповіді на конференціях: 
Протягом року викладачі факультету взяли участь у роботі міжнародних, республі-

канських та регіональних конференцій, у тому числі: “Соціальні пріоритети ринку праці 
в умовах структурної модернізації економіки” – міжнародна конференція, Київ, 2000 р.; 



 

 

7-ма Щорічна наукова конференція в рамках Днів науки НаУКМА; Науково-практичний 
семінар за міжнародною участю “Современный бизнес: проблемы, тенденции, перспек-
тивы”, Донецьк, 2001; IV Міжнародна наукова конференція молодих вчених – економіс-
тів: “Проблемы обеспечения економического роста”; “EERC” – міжнародний науковий 
семінар, Москва, 2001р.; “Економіка та гуманний розвиток суспільства у III тисячолітті”, 
Рівне, 2000 р.; “Українська державність: проблеми історії, права, економіки, мовознавст-
ва, філософії, політології та культури”, Миколаїв, 2001 р.; “Регіон, місто, підприємство в 
умовах перехідної економіки”, Донецьк, 2000 р.; “Атомна промисловість: точка зору 
молодих науковців”, Южноукраїнськ, 2000 р. 

Викладач-асистент К.Л. Нетудихата брав участь у роботі літньої школи за програмою 
EERC (Росія, фонд Євразія) у місті Бішкек, Киргизстан.  

 
4. Науково-методичні та методичні публікації: 
методичні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України: 
• Норд Г.Л. Міжнародні фінанси: Метод. посібник. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 

2001. 
• Палехова В.А. Навчальний посібник з курсу політичної економії. – Миколаїв: Вид-во 

МФ На УКМА, 2000. 
• Верланов Ю.Ю. Фінансовий менеджмент. 
• Нетудихата К.Л. Лізингові операції. 
• Користувачі електронної мережі мають доступ до методичного посібника “Розрахунок 

мережевого графіка”, підготовленого доцентом Жиленко В.П. 
• Підготовлені в електронному вигляді конспекти лекцій з навчальних курсів: статисти-

ка, економетрія, математичне програмування, РПС, управління ризиком, міжнародна 
економіка, економіка праці, регіональна політика, економічна теорія.  

• Спільним професорсько-викладацьким складом факультету було розроблено методич-
ні рекомендації по написанню випускних та дипломних робіт, а також пакет Комплек-
сних контрольно-кваліфікаційних завдань (КККЗ). 

5. Готуються монографії та окремі видання:  
• підготовлено до друку підручник з економічної теорії (В.Г. В’юн, В.А. Палехова, 

К.Л. Нетудихата); 
• підручник з макроекономіки (В.А. Палехова). 
 
Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів 
Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів здійснюється через ініціативні дослі-

дження, аспірантуру та інститут пошукувачів.  
Згідно з планом підвищення кваліфікації МФ НаУКМА викладачі кафедри щорічно 

без відриву від основної діяльності проходять стажування на підприємствах і в установах 
міста.  

Підписані угоди про надання можливості стажування з Прокуратурою Миколаївської 
області, з Відділом боротьби з організованою злочинністю МВС по Миколаївській обла-



 

 

сті, із ЗАТ “Меридіан” державної холдингової компанії “Чорноморський суднобудівний 
завод”, з Головою правління Ексімбанку тощо. 

Викладач-асистент Нетудихата К.Л. працює над кандидатською дисертацією на тему 
“Інноваційні аспекти регіонального розвитку”. Планується захист дисертації в 2002 році. 
Над докторськими дисертаціями активно працюють: Левковець П.І., Верланов Ю.Ю., 
Жиленко В.П., Марченко С.Г., над кандидатською – в.о. доцента кафедри Федотов М.М. 

 Над кандидатськими дисертаціями активно працюють три викладачі кафедри еконо-
міки та економетрії, два з них навчаються в аспірантурі, над докторськими – 2 особи: 
В’юн Н.І. та Кузьменко О.Б. В’юн Н.І. зарахована до очної докторантури. 

Треба відмітити захист дисертації ст. викладачем кафедри економіки та економетрії 
Норд Ганною Леонідівною на здобуття ступеня кандидата економічних наук. 

До кафедри фінансів прикріплені чотири здобувачі (керівник – проф. В’юн В.Г.). 
В цілому аспіранти і пошукувачі кафедр працюють з дотриманням графіка, і захисти 

дисертацій слід очікувати вже у поточному році. 
У МФ НаУКМА відкрито підготовку аспірантів за наступними напрямами кафедра-

льної спрямованості: 08.01.01. – Економічна теорія; 08.03.02. – Економіко-математичне 
моделювання, 08.10.01. – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. 

 
Наукова робота студентів 
Студенти виконують наукові дослідження в рамках основних напрямків наукової 

роботи факультету. Основними формами студентської наукової активності є: 
• позааудиторні дослідження і підготовка наукових доповідей на щорічні студентські 

конференції МФ НаУКМА, 
• клубна і гурткова робота, 
• індивідуальні наукові розробки. 
Факультет є ініціатором і організатором щорічних студентських наукових конферен-

цій, на які представляється переважна кількість доповідей, що відображають результати 
наукового пошуку студентів у різних галузях науки. Наступну конференцію планується 
провести у травні 2002 року.  

До наукової роботи активно залучаються студенти. Результати наукових досліджень 
студентів доповідаються на щорічних студентських наукових конференціях, а саме – у 
СЕU, м. Будапешт. У 2000 році було проведено міжнародну студентську конференцію, 
учасниками якої стали студенти США, Швейцарії, Польщі, Чехії, Латвії та Росії. 

На факультеті з 1998 року працює студентський Економічний клуб. Активно працю-
ють у ньому зі студентами викладачі як кафедри фінансів, так і кафедри економіки та 
економетрії. 

Наукові досягнення студентського осередку: 
Кількість друкованих робіт – більше 20 (в тому числі в МФ НаУКМА, за результата-

ми workshop у Сумах, у Польщі). 
Кількість виступів на конференціях: 
У МФ НаУКМА – більше 20, на міських та обласних конференціях – 4 (в тому числі 



 

 

в місті Южноукраїнськ), на всеукраїнських – 4, на міжнародних – 5 (в Сумах, Києві, Ми-
колаєві, Годолло – Угорщина). 

Також взяли участь у Winter School in Economics в Одесі в січні 2001 року. 
Зараз ведеться розробка власної web-сторінки. 
У цьому році планується організація міжнародного семінару з питань перехідних 

економік, відвідання міжнародної конференції EERC. Вже відібрано для участі п’ять 
осіб. 

З вересня 1998 р. на економічному факультеті (нині при кафедрі економіки і економе-
трії) працює студентський гурток шкільної економічної освіти.  

Керівник – ст. викладач кафедри Палехова В.А. 
Протягом неповних трьох років у його роботі взяли участь 70 студентів ІІ-IV курсів 

(як викладачі себе випробувала більша частина членів економічного клубу). 
Гурток був створений за ініціативою декана економічного факультету Верланова 

Ю.Ю. у відповідь на прохання директора загальноосвітньої школи № 50, що входить 
сьогодні до складу колегіуму. Ідея була підтримана ректором Клименком Л.П.  

 Результати викладання оформлюються у вигляді звіту про проходження педагогічної 
практики. Таким чином накопичуються тексти міні-лекцій, додаткові матеріали для про-
ведення практичних занять, ділові ігри, тести, кросворди тощо. 

 Результати соціологічного дослідження роботи гуртка були повідомлені на щорічній 
науково-методичній конференції і надруковані у збірнику наукових праць “Могилянські 
читання-99” (Т. IV) – Коновалова Т.В., Палехова В.А. “Педагогічна практика студентів: 
перші враження”.  

Наукова робота зі студентами 
Наукова робота зі студентами продовжуватиметься у двох основних формах: 1) масо-

вого залучення студентів до виконання наукових досліджень через створення викладача-
ми, відповідно до індивідуального плану, творчих студентських груп за напрямками нау-
кових інтересів; 2) наукового керівництва діяльністю Економічного клубу МФ  
НаУКМА, який здійснюватиме свою роботу через проведення міні-досліджень з актуаль-
них питань економіки перехідного періоду. 

Результатами наукової роботи зі студентами будуть виступи на наукових конференці-
ях, у тому числі міжнародних, участь у конкурсах молодих науковців, наукові публікації 
кращих студентських робіт. 

 
Науково-дослідна робота кафедри економіки та економетрії  
за 2001-2002 навчальний рік 
Науково-дослідна робота виконується згідно з планом роботи кафедри та наукової 

роботи в Миколаївській філії НаУКМА. Кафедрою розробляються такі науково-дослідні 
тематики:  

 Тема: “Національна програма суднобудування. Потреба України в суднах. Вплив 
судноплавних компаній України на розвиток вітчизняного суднобудування “ (В’юн В.Г., 
Казарєзов А.Я., Норд Г.Л.) 



 

 

 Тема: “Методологія інтегрування екологічного та економічного ефектів розвитку 
агросистем Півдня України “ (В’юн Н.І.) 

 Тема: “Фінансові основи муніципального менеджменту “ (Кузьменко Б.П., Кузьмен-
ко О.Б.) 

 Тема: “Економічні та екологічні основи гармонійного розвитку продуктивних сил 
Причорноморського регіону “ (Кузьменко О.Б.) 

 Тема: “Монетаристська теорія М. Фрідмена й можливості її використання в умовах 
ринкової трансформації економіки України” (Палехова В.А.) 

 За результатами досліджень викладачами кафедри опубліковано 7 статей у збірниках 
НаУКМА, Миколаївської аграрної академії, СОБС (Київ), Київського інституту аграрної 
економіки, виданнях Феодосії та Харкова.  

 Протягом року викладачі кафедри взяли участь у роботі 10 міжнародних, республі-
канських та регіональних конференцій, у тому числі: Міжнародна науково-практична 
конференція “Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: 
сучасний стан і перспективи визначення”, Всеукраїнська науково-практична конферен-
ція “Соціально-економічні проблеми природокористування та екології”, 8-ма Щорічна 
наукова конференція в рамках Днів науки НаУКМА, Міжнародна конференція молодих 
науковців “Фінансово-економічні аспекти розвитку країн з перехідною економікою”, 
щорічна конференція “Могилянські читання” МФ НаУКМА. Було здійснено 15 виступів 
на конференціях. 

 Основною формою представлення результатів дослідницьких робіт є наукові статті в 
збірниках “Наукові праці” МФ НаУКМА та виданнях інших вузів України. За минулий 
рік було надруковано: 1 робота Палехової В.А., 3 статті В’юн Н.І., 1 стаття Ципліць-
кої О.О., 3 статті Котикової О.І., 6 статей В’юн Н.І підготовлено до друку. 

Типографією МФ НаУКМА було надруковано науково-практичне видання В’юн Н.І. 
“Формування землекористувань ринкового типу”, навчальний посібник 
“Макроекономіка” Палехової В.А., книга професора Соловйова С.М., в якій подано істо-
ричні аспекти наукової роботи і досвід практичної діяльності наукового працівника.  

На жаль, не було укладено договір з ДП “Дельта-Лоцман” з приводу розробок перс-
пектив розвитку модернізації суднохідного каналу через брак коштів у ДП. 

За темою В’юн Н.І. “Методологія інтегрування екологічного та економічного ефектів 
розвитку агросистем Півдня України” було завершено І етап роботи – “Розробка науко-
вих засад вирішення соціально-економічних та екологічних проблем функціонування 
агросистем”. За результатами було зроблено науковий звіт. 

За темою доц. Кузьменка Б.П. та Кузьменка О.Б. “Фінансові основи муніципального ме-
неджменту “ була розроблено сумісно з фірмою “Інтерконсалтинг” “Концепція соціально-
економічного розвитку м. Миколаєва”, яка була передана міському голові Чайці В.Д. 

За темою “Монетаристська теорія М. Фрідмена й можливості її використання в умо-
вах ринкової трансформації економіки України “ Палехової В.А. була написана стаття: 
“Місце грошових інструментів у політиці економічної стабілізації”. 

В’юн Н.І. також плідно працювала над редакцією монографії Норд Г.Л. “Соціально-
економічна оцінка та прогноз відтворення кадрового потенціалу Миколаївської області”. 



 

 

У МФ НаУКМА відкрито підготовку аспірантів за наступними напрямами кафедра-
льної спрямованості: 08.01.01 – Економічна теорія; 08.03.02 – Економіко-математичне 
моделювання, 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. 

До наукової роботи активно залучаються студенти. Результати наукових досліджень 
студентів доповідаються на щорічних студентських наукових конференціях. На факуль-
теті з 1998 року працює студентський Економічний клуб. Активно працюють у ньому зі 
студентами викладачі як кафедри фінансів, так і кафедри економіки та економетрії. 

Діяльність клубу включає проведення регулярних семінарів (як правило, потижнево) 
за різноманітною економічною проблематикою, організація конференцій в МФ  
НаУКМА, відвідування конференцій, що організуються іншими вузами. Найбільш акти-
вно керує науковою роботою студентів Палехова В.А. Студентки Куліба О.Ю. та Мали-
цька О. Дуже вдало виступили на конференції, молодих науковців у МФ НаУКМА, крім 
того, студентка Малицька О. брала участь у VII історико-культурологічних слов’янозна-
вчих читаннях, присвячених Міжнародному дню слов’янської писемності, освіти і куль-
тури, разом зі студентами брала участь в організації та проведенні Case-Stadies (за про-
грамою Civic Education Project) “Розвиток ринкової економіки в Україні” (Миколаїв – 
Коблеве, 2001 та Київ, 2002).  

Наукові досягнення студентського осередку: 
Кількість друкованих робіт – біля 20.  
З вересня 1998 р. при кафедрі економіки працює студентський гурток шкільної еко-

номічної освіти, в роботі якого взяли участь 80 студентів ІІ-IV курсів. 
Результати викладання оформлюються у вигляді звіту про проходження педагогічної 

практики, а на кафедрі формується фонд – тексти міні-лекцій, додаткові матеріали для 
проведення практичних занять, ділові ігри, тести, кросворди. 

Завідувач кафедри економіки і економетрії  
д.т.н., професор       А.Я. Казарєзов 

 

 

 

 

 

 

 


