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МЕЛЬНИК
Марина 
Анатоліївна

Декан факультету
Кандидат економічних 
наук, доцент

Мельник Марина Анатоліївна народилася 11 квітня 1962 р. в сім'ї
службовців у м. Луганську.

У 1979 р. закінчила середню школу з золотою медаллю і вступила до
Ворошиловградського машинобудівного інституту на економічний
факультет. У 1983 р. закінчила цей вуз із червоним дипломом за
спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності».

Уся трудова діяльність Мельник М.А. пов'язана з університетом. З 1983 р.
працює на кафедрі «Облік і аналіз господарської діяльності Східноукраїнського
національного університету ім. В. Даля. Обіймала посади стажиста$
дослідника, асистента, доцента. З 1998 р. виконувала обов'язки заступника
декана фінансово$економічного факультету СНУ ім. В. Даля, а з 2008 р.
працює деканом факультету управління економікою.

У 1989 р. у спеціалізованій раді Вільнюського державного університету
захистила кандидатську дисертацію на тему «Аналіз організаційно$
технічного рівня машинобудівного виробництва» за спеціальністю 
08.06.04. — бухгалтерський облік, аналіз і аудит.

У 1993 р. Мельник М.А. було присвоєно вчене звання доцента.
Основні проблеми, які входять до кола її наукових інтересів, — організація

і методика економічного аналізу діяльності підприємства, організаційно$
економічний механізм реструктуризації підприємств. 

За результатами досліджень опубліковано більш ніж 40 наукових праць.
Зараз працює над докторською дисертацією.

На вибір життєвого шляху вплинули батьки та знайомство із
завідувачкою кафедри «Бухгалтерський облік» Житною І. П., яка так
переконливо змалювала майбутні перспективи економічної освіти, 
що неможливо було обрати інший варіант. 

Заміжня, мати двох дорослих синів.
Улюблений вислів Марини Анатоліївни: «Все, що мене не вбиває, 

робить мене сильнішим». (Ф. Ніцше).

ФАКУЛЬТЕТ 
УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІКОЮ



Ф а к у л ь т е т  
у п р а в л і н н я  е к о н о м і к о ю

Народна мудрість свідчить, що щасливе життя 

і успіхи людини багато в чому залежать від трьох

речей: де народився, де навчався і з ким одружився.

І якщо перша обставина від людини не залежить, 

то інші — це її вибір.

Необхідність такого вибору місця навчання

виникла і в мене тридцять років тому. Явних пріори'

тетів не мала. Школу закінчила з золотою медаллю 

і всі предмети мені давалися однаково легко. Чи

випадково обрала Ворошиловградський машино'

будівний інститут? Та ще не дуже тоді популярну

спеціальність «Бухгалтерський облік»? Мабуть, нічо'

го в житті не буває випадковим. Усе закономірно!

Чому обрала машинобудівний інститут? Мабуть,

зіграли роль поради батька, який навчався у цьому

інституті, авторитетна думка знайомих про якість

професійної підготовки тут і про перспективність

економічної освіти.

Перший екзамен із математики склала на «відмін'

но» і стала студенткою економічного факультету.

Люди, яких я зустріла в інституті, — це справжні

ентузіасти. Їм усе під силу: цікава лекція, пізнаваль'

ний семінар, громадське життя, збирання урожаю

в колгоспі. Все підпорядковано короткому і місткому

слову «треба». Так жила вся країна. 

Як важливо отримати путівку в життя з таких тур'

ботливих і сильних рук, як у Ніни Григорівни Курс,

Володимира Трохимовича Савченка, Інни Павлівни

Житної, Анастасії Трохимівни Пінчук, Валерія

Яніславовича Запсельського, Лідії Андріївни Кос'

тирко, Надії Анатоліївни Рудецької, Лариси Володи'

мирівни Харьковської, Галини Олександрівни Гуто'

рової та багатьох інших. Ці викладачі, а згодом і мої

колеги, навчили мене відповідально ставитися до до'

рученої справи, не здаватися перед життєвими труд'

нощами, завжди бути чесною і сміливою.

Мені дуже пощастило в житті з вибором навчаль'

ного закладу. Тут можна реалізувати себе і втілити

свої ідеї і цілі в життя, отримати знання і досвід,

необхідні для майбутньої професії.

Історія створення і розвитку факультету у 70'х

роках минулого століття нерозривно пов'язана з

економічними перетвореннями у виробничій сфері

країни, динамічними змінами в галузі економічних

наук, особливостями формування майбутніх

спеціалістів. Створенню економічного факультету

сприяла потреба величезного регіону в кадрах, спро'

можних енергійно й послідовно нарощувати еко'

номічний потенціал багатьох галузей промисловості.

Відбулося це у 1972 році. Згідно з наказом № 585

від 8 вересня 1972 р. у Ворошиловградському

машинобудівному інституті створили економічний

факультет. До його складу увійшли кафедри бухгал'

терського обліку і статистики, організації і плануван'

ня виробництва, економіки матеріально'технічного

постачання, прикладної математики, економіки

промисловості, охорони праці і техніки безпеки,

політичної економії. На факультеті почали навчатися

і 387 студентів денного і вечірнього відділень, яких

перевели сюди з Кадіївської філії Комунарського

металургійного інституту.

Першим деканом економічного факультету була

Ніна Григорівна Курс.

З 1963 року разом із першими викладачами ка'

федри технології машинобудування вона здійснюва'

ла економічну підготовку студентів інженерних

спеціальностей. Ніна Григорівна прийшла працюва'

ти в інститут з Челябінського тракторного заводу,

де обіймала посаду старшого інженера'економіста.

Закінчивши заочно аспірантуру, у 1972 році захисти'

ла дисертацію на здобуття ступеня кандидата еко'

номічних наук. Н.Г. Курс нагородили орденом Друж'

би народів, грамотами Міністерства освіти СРСР і

УРСР. Численні публікації і навчальні посібники —

підтвердження її плідної наукової діяльності, невиче'

рпного бажання внести нове і прогресивне в систему

До складу факультету входять кафедри:
міжнародної економіки, економіки
підприємства, обліку і аналізу господарської
діяльності, контролю і аудиту.
Напрями підготовки: «Міжнародна економіка»,
«Економіка підприємства», «Облік і аудит».
На факультеті працюють 6 докторів та 33
кандидати наук.
Аспірантура та докторантура за
спеціальностями: 08.00.04 — Економіка та
управління підприємствами, 08.00.09 —
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
Функціонує спеціалізована вчена рада за
спеціальністю 08.00.04 — Економіка та
управління підприємствами.
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економічних знань, підготовку молодих спеціалістів.

Багато сил віддала Ніна Григорівна розвитку факуль'

тету, формуванню його науково'педагогічних кадрів.

Її професійне становлення — від асистента, старшо'

го викладача, доцента до декана факультету — стало

орієнтиром для тих, хто тільки починав свою трудову

діяльність.

Першим заступником декана факультету в 1972

році призначили випускника нашого інституту Воло'

димира Трохимовича Савченка. До цього він працю'

вав на механічному факультеті, згодом — старшим

викладачем, доцентом на кафедрі економіки і плану'

вання матеріально'технічного постачання, захистив

кандидатську дисертацію. У 1984 році Володимира

Трохимовича обрали деканом економічного факуль'

тету. Упродовж 1986–1990 рр. він був секретарем

партійного комітету інституту, а обов'язки декана

виконував Микола Сергійович Півнєв.

У 1990 році Володимир Трохимович знов очолив

економічний факультет і перебував на цій посаді до

2007 року. Високий професіоналізм, його особисті

якості дозволили примножити успіхи факультету,

створити спокійну, ділову й плідну обстановку для

вирішення основного завдання — підготовки високо'

кваліфікованих спеціалістів.

Із нелегкими обов'язками заступників декана з

денного та заочного відділення факультету в різні

роки, але однаково успішно, справлялися Іван

Григорович Іщук, Зорій Федорович Ляпін, Василь

Микитович Скоробутов, Віталій Володимирович

Максимов, Ірина Романівна Бузько, Валентина

Давидівна Войшвілло, Валентин Павлович Касков,

Ганна Андріївна Плахута.

Окрема подяка і вічна пам'ять Анатолію Митро'

фановичу Нескребі та Миколі Сергійовичу Півнєву.

Їхня відданість роботі й організаторський талант

незабутні.

Першим завідувачем кафедри прикладної матема'

тики, що входила до складу економічного факульте'

ту, був доктор технічних наук, професор Ернесто

Рафалес Ламарко. Він прийшов до інституту з

УКРНДІвуглезбагачення, де завідував лабораторією.

Професор Рафалес очолював кафедру з 1970 по 1977

роки, і був одним із тих, хто стояв біля витоків засто'

сування в інституті малої обчислювальної техніки.

Під його керівництвом була створена перша студент'

ська лабораторія електронних обчислювальних

машин, відкрита аспірантура на кафедрі. Ернесто

Рафалес Ламарко очолив оригінальний науковий

напрям із планування експерименту в наукових

дослідженнях.

Значний внесок у становлення та розвиток фа'

культету зробив Валентин Миколайович Гончаров,

який у 1974 році після закінчення аспірантури та

захисту кандидатської дисертації очолив кафедру

організації та управління у машинобудуванні. Вален'

тин Миколайович — відомий фахівець у сфері

економіки і підприємництва. Під час роботи на

факультеті він був керівником багатьох наукових

досліджень теоретичних і прикладних проблем,

науковим консультантом і керівником багатьох

докторських і кандидатських дисертацій. За його

сприяння створена і розвивається наукова школа

з питань адаптації промислових підприємств до

впливу науково'технічних нововведень, яка здобула

міжнародне визнання. 

Роки навчання в інституті не розчарували мене.

Економічні професії стали дуже популярними 

й затребуваними. У 1983 році я закінчила інститут 

із відзнакою і з рекомендацією продовжити дослід'

ницьку роботу, якою захопилася під час навчання.

Мене прийняли на посаду стажиста'дослідника

кафедри бухгалтерського обліку і статистики.

У цей період професійної діяльності великий

вплив на мене мала Інна Павлівна Житна. Свої

перші наукові дослідження виконувала під її

керівництвом. Саме Інна Павлівна навчила мене не

лякатися труднощів і впевнено йти до поставленої

мети. Інна Павлівна стала науковим керівником моєї

кандидатської дисертації та і зараз є авторитетним

для мене вченим та колегою, поруч із якою я про'

йшла шлях від асистента до декана факультету. 

З переходом економіки на ринкові відносини

у 1990'ті роки економічний факультет, як і універ'

ситет у цілому, здійснив якісно новий виток свого

розвитку. В ці роки на факультеті були відкриті нові

спеціальності: міжнародна економіка (1993 р.),

фінанси (1995 р.), управління трудовими ресурсами

(1995 р.), економіка підприємства (1998 р.). На базі

кафедр економічного факультету створили факультет

менеджменту (1998 р.), фінансовий факультет

(1999 р.), факультет управління (2000 р.) та цілу

низку нових кафедр.

Факультет не раз змінював свою назву. У 2001

році на базі фінансового та економічного було ство'

рено фінансово'економічний факультет, у 2007 році

на базі фінансово'економічного створено еконо'

мічний і фінансовий факультети, а у 2009 році

економічний перейменовано на факультет

управління економікою.

Традиції економічної освіти, наукових досліджень

у галузі економіки продовжуються і зараз.

Сьогодні підготовка студентів здійснюється за

освітньо'кваліфікаційними рівнями «бакалавр»,

Професор Л.Е. Рафалес, доцент Н. Г. Курс, 
професор Ю. С. Деордиця



«спеціаліст» та «магістр» за напрямами підготовки

«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Еко'

номіка підприємства». Всі напрями (спеціальності)

економічного факультету ліцензовані та акредито'

вані за вищим, четвертим, рівнем.

На факультеті діє навчальний комплекс «коледж —

вуз», який готує бакалаврів на базі «молодшого

спеціаліста» за скороченим терміном.

Загальна чисельність студентів на денній та за'

очній формах навчання становить близько 1800 осіб.

Підготовку студентів здійснюють чотири випускні

кафедри: «Міжнародна економіка» (завідувач —

професор І.Р. Бузько), «Економіка підприємства»

(завідувач — професор В.В. Максимов), «Облік і

аналіз господарської діяльності» (завідувач — профе'

сор І.П. Житна), «Контроль і аудит» (завідувач –

доцент В.І. Чиж).

Підготовка фахівців за напрямом «Міжнародна

економіка» здійснюється з 1993 року. Рівень підготов'

ки доволі високий, про що свідчать відгуки

підприємств та установ, де працюють випускники

спеціальності. Завідувач кафедри — Ірина Романівна

Бузько — заслужений діяч науки і техніки України,

проректор із науково'педагогічної роботи, доктор

економічних наук, професор. Ірина Романівна докла'

ла багато зусиль для становлення та зміцнення авто'

ритету економічного факультету і кафедри. Під її

керівництвом працює спеціалізована вчена рада із

захисту кандидатських і докторських дисертацій. 

Кафедра забезпечує:

– поглиблене вивчення іноземної мови, практику

англомовного навчання;

– використання сучасних методик та мульти'

медійних технологій у процесі навчання;

– підвищення наукової кваліфікації кадрового

складу через аспірантуру, докторантуру і стажування

у зарубіжних навчальних закладах;

– можливість участі у міжнародних та всеукраїн'

ських наукових конференціях, програмах обміну

студентів;

– цікаве студентське життя.

Випускники кафедри «Міжнародна економіка»

обіймають керівні посади на підприємствах усіх

форм власності, підприємствах, які займаються

зовнішньоекономічною діяльністю, спільних під'

приємствах, організаціях і установах державного

управління, міжнародних громадських організаціях,

торгових палатах, митницях, біржах і банках.

Економістів за фахом «Облік і аудит» готують із

1972 року. За цей час підготовлено багато фахівців

широкого функціонально'управлінського профілю,

які володіють принципами організації обліково'

аналітичної роботи. Нині до фахівців із бухгалтерсь'

кого обліку — особливі вимоги. Їх цінність визна'

чається не так точним дотриманням інструкцій і по'

ложень, як вмінням швидко і безпомилково орієнту'

ватися в господарській ситуації, розуміти ринкову

ситуацію та її тенденції, своєчасно пропонувати

керівництву продумані рекомендації для ухвалення

управлінських рішень. Формування такого світогля'

ду фахівців здійснюють кафедри «Облік і аналіз

господарської діяльності» та «Контроль і аудит». 

Завідувач кафедри «Облік і аналіз господарської

діяльності» — Інна Павлівна Житна — заслужений

діяч науки і техніки України, академік Академії інже'

нерних наук України, доктор економічних наук,

професор, почесний громадянин м. Луганська. Інна

Павлівна — відомий учений, науковий керівник

аспірантів і докторантів, автор багатьох наукових

праць з економічної тематики.

Завідувач кафедри «Контроль і аудит» — Віра

Іванівна Чиж — доктор економічних наук, професор,

дійсний член Міжнародної академії науки і практики

організації виробництва, викладач бізнес'освітніх

програм підвищення кваліфікації і сертифікації

бухгалтерів та аудиторів. Віра Іванівна має почесну

грамоту і медаль «За заслуги перед Луганщиною».

Випускники спеціальності «Облік і аудит» можуть

працювати головними бухгалтерами виробничого

або торговельного підприємства, очолювати бухгал'

терію або фінансову службу комерційного банку чи

іншої фінансової установи, зробити кар'єру в органах

Державної податкової адміністрації, органах Конт'

рольно'ревізійного управління, Державного казна'

чейства України, стати керівниками підприємства

або розпочати власну справу.

Підготовка фахівців із напряму «Економіка

підприємства» здійснюється з 1998 року. Кафедра

функціонує з 1964 року і багато років її викладачі

здійснювали економічну підготовку студентів інженер'

них спеціальностей. Завідувач кафедри «Економіка

підприємства» — Віталій Володимирович Максимов —

доктор економічних наук, професор, відомий учений,

науковий керівник аспірантів і докторантів. Основним

напрямком його наукової діяльності є проблеми

соціально'економічного розвитку регіонів.

Випускники спеціальності «Економіка

підприємства» підготовлені до діяльності, пов'язаної

з економічними розрахунками і прогнозуванням,

проектним аналізом та бізнес'плануванням, оціню'

ванням кредитоспроможності та надійності юридич'

них чи фізичних осіб, організацією оплати і стиму'

лювання праці, дослідженням та аналізом ринків,

збутом і організацією продажів, матеріально'
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технічним забезпеченням підприємства і його під'

розділів, керуванням підприємствами, державним

управлінням.

Гарантом якості навчального процесу на факуль'

теті є високопрофесійні науково'педагогічні кадри.

Високий рівень фахової підготовки забезпечують

6 професорів, 34 доценти, кандидати наук, інші

висококваліфіковані працівники з великим досвідом

практичної роботи в науковій, виробничій та фінан'

совій сферах.

Усі кафедри факультету мають у своєму розпоряд'

женні достатню матеріально'технічну базу, навчаль'

ний процес здійснюється в технічно обладнаних

аудиторіях, сучасних комп'ютерних класах.

Підготовка фахівців високого рівня супровод'

жується постійною актуалізацією навчальних планів

з урахуванням потреб життя і розвитку науки, 

а також вимог Болонського процесу, підготовкою

підручників нового покоління, викладанням

спеціальних дисциплін іноземними мовами, запро'

вадженням у навчальний процес інтерактивних тех'

нологій, а також інтеграцією освіти із практикою на

підприємствах, в установах і організаціях. Викорис'

товуються сучасна модульно'рейтингова система

оцінки знань студентів та ефективні технології,

спрямовані на активізацію та підвищення якості

самостійної роботи студентів. 

Викладачі і студенти — постійні учасники бага'

тьох національних і зарубіжних науково'практичних

конференцій з економічних проблем. Переможці

студентських олімпіад і конкурсів науково'дослідних

робіт публікують результати своїх досліджень у на'

укових збірниках. Політика розширення міжнарод'

ної співпраці факультету покликана полегшити дос'

туп співробітникам і студентам до світових досяг'

нень економічної науки і практики.

Перебування у стінах факультету

не зводиться лише до навчальних

занять. Культурне і спортивне життя

студентів'економістів славне своїми

досягненнями і розмаїттям.

Тісні зв'язки підтримують кафед'

ри факультету з підприємствами і

організаціями міста й області.

Майбутні економісти проходять там

виробничу практику, виконують

на їх замовлення дипломні роботи

на актуальні теми. Нині більшість

економістів, що працюють на

підприємствах області, — випускни'

ки нашого факультету.

За роки існування і розвитку на

факультеті управління економікою

склалися такі головні принципи:

– підготовка сучасного фахівця'

професіонала можлива лише на основі формування

розвинутої особистості;

– навчальний процес спрямований на одночасне

формування рис майбутнього фахівця: знання,

уміння та навички у майбутній професії, володіння

технологіями та інструментами теоретичних та прак'

тичних досліджень, а також особистий професійний

досвід;

– максимальний розвиток творчого потенціалу

студентів, адже головною перевагою фахівця в умо'

вах швидких змін економічної ситуації є його творчі

здібності, можливість нестандартно мислити і здобу'

вати нові знання;

– підготовка досвідчених користувачів комп'ю'

терних і телекомунікаційних технологій, здатних

опановувати нововведення цієї галузі;

– створення необхідних умов для вивчення іно'

земних мов. Інтеграція у світовий освітній простір

— це закономірний шлях розвитку освітньої устано'

ви й обов'язкові умови підготовки досвідчених

фахівців.

Ось уже дев'яносто років до нашого навчального

закладу приходять студенти і здобувають знання,

добрі та чисті. Віриться, що 27 березня стрепенеться

серце у багатьох людей, які відчувають свою

причетність до університету, до його свята, 

до його славного минулого і відповідальність 

за його сьогоднішнє та майбутнє.

Добробуту, щастя, здоров'я, натхненної праці й

навчання, нових звершень та успіхів, здійснення

найзаповітніших мрій бажаємо усім: і тим, хто сьо'

годні є членом нашої університетської сім'ї далівців,

і тим, хто свого часу був його працівником або сту'

дентом, і тим, хто переймається справами універси'

тету. Пишаймося нашим навчальним закладом,

високо несімо його честь!

Викладачі факультету управління економікою




